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 Esta tese apresenta uma metodologia de mineração de textos para a extração 

semiautomática de uma taxonomia de conceitos, a partir de um corpus textual composto de 

documentos científicos relacionados à área nuclear. A classificação de textos é uma prática 

natural do ser humano e uma tarefa crucial para se trabalhar com grandes repositórios. A 

técnica de agrupamento de documentos fornece uma estrutura lógica e compreensível que 

facilita a organização, a navegação e a busca. A maioria dos algoritmos de agrupamento 

utiliza o modelo de saco de palavras para representar um documento. Este modelo gera uma 

alta dimensionalidade dos dados, ignora o fato de que diferentes palavras podem ter o 

mesmo significado e não considera o relacionamento entre elas, presumindo que as 

palavras são independentes umas das outras. A metodologia proposta neste trabalho 

apresenta a combinação de um modelo de representação de documentos por conceitos com 

um método de agrupamento hierárquico de documentos baseado na frequência da 

coocorrência dos conceitos e uma técnica de rotulação mais representativa, com o objetivo 

de produzir uma taxonomia de conceitos que possa refletir uma estrutura do domínio do 

conhecimento. Desta forma espera-se que este trabalho possa contribuir para o mapeamento 

conceitual da produção científica da área nuclear e apoiar a gestão das atividades de 

pesquisa nessa área. 
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 This thesis presents a text mining method for semi-automatic extraction of 

taxonomy of concepts, from a textual corpus composed of scientific papers related to 

nuclear area. The text classification is a natural human practice and a crucial task for work 

with large repositories. The document clustering technique provides a logical and 

understandable framework that facilitates the organization, browsing and searching. Most 

clustering algorithms using the bag of words model to represent the content of a document. 

This model generates a high dimensionality of the data, ignores the fact that different words 

can have the same meaning and does not consider the relationship between them, assuming 

that words are independent of each other. The methodology presents a combination of a 

model for document representation by concepts with a hierarchical document clustering 

method using frequency of co-occurrence concepts and a technique for clusters labeling 

more representatives, with the objective of producing a taxonomy of concepts which may 

reflect a structure of the knowledge domain. It is hoped that this work will contribute to the 

conceptual mapping of scientific production of nuclear area and thus support the 

management of research activities in this area. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

O planejamento e a gestão das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) são 

tarefas desafiadoras que, ao longo do tempo, vem se mostrando trabalhosas, baseadas 

principalmente e extensivamente no conhecimento acumulado por especialistas e 

pesquisadores, e registrado através de sua produção científica nas instituições. 

 

Em função da evolução das tecnologias da informação e comunicação, a organização dessa 

produção cientifica também está passando por transformações visando sua preservação, 

compartilhamento e uma recuperação mais rápida e fácil (WEITZEL, 2006). Estudos de 

avaliação sobre a geração de produção científica são importantes para as instituições porque 

possibilitam a formulação de políticas de gestão, uma vez que fornecem um mapeamento 

das contribuições, necessidades e déficits existentes nas diversas áreas do conhecimento. 

Este tipo de avaliação tem sido preocupação constante de diversos pesquisadores 

(DOMINGOS, 1999; LAWRENCE et al., 1999). A digitalização e posterior 

armazenamento, desta produção, em banco de dados textuais, disponíveis em repositórios 

institucionais ou bibliotecas digitais, gera a necessidade de mecanismos eficientes e 

eficazes para extração destes conhecimentos registrados. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

A crescente necessidade das instituições realizarem análises sobre este grande volume de 

informações textuais, repleto de informações relevantes e não-relevantes, conduz a uma 

busca de metodologias que possibilitem a exploração dessas informações, que levem estas 

instituições ao encontro de resultados satisfatórios às suas necessidades (MARCHIONINI, 

2006). Neste contexto deduz-se que a existência de uma estrutura de classificação eficiente 

dos documentos nas bases de dados textuais irá influenciar o sucesso dos sistemas de busca, 

pois afetará diretamente os processos de indexação, recuperação e exploração, sendo fator 

crucial para o sucesso.  
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As taxonomias, como as ontologias e os tesauros, são estruturas de classificação que 

formam os principais tipos de estruturas de organização e representação do conhecimento 

(HODGE, 2000). Taxonomias são instrumentos que tem como função organizar 

informações em uma estrutura lógica de termos, organizados em classes e subclasses, com 

quantidade de subdivisões definida de acordo com a necessidade do usuário. A elaboração 

de uma taxonomia envolve a identificação e análise de padrões de ocorrência de termos e 

suas correlações dentro dos textos gerando uma estrutura hierarquizada dos mesmos 

(LOSIEWICZ et al., 2000; FREITAS e QUENTAL, 2007).  Porém usar somente os termos 

para representar o conteúdo dos documentos não é suficiente. Os conceitos representam o 

conteúdo expresso nos documentos de forma muito mais expressiva e com maior 

relevância. Conceitos, segundo (LOH e GARIN, 2001) são estruturas capazes de 

representar objetos e ideias através de regras de extração que preveem e levam em conta os 

problemas de vocabulário derivados da variação morfológica e da sinonímia das palavras, 

permitindo, assim, modelar melhor o conteúdo de documentos.  

 

Uma vez identificados os conceitos de um documento, estes passam a representá-lo, e não 

mais seus termos. Sendo assim essa forma de representação por conceitos, é muito mais 

expressiva do que a utilização dos próprios termos que aparecem nos documentos, já que os 

mesmos conseguem representar, de maneira concisa, a ideia chave daquele conteúdo, que 

de outra forma, necessitaria de um conjunto de termos significativos ou frases para 

representá-la. Logo, por ser mais expressivo, um conjunto muito menor de conceitos do que 

de termos é necessário para descrever um documento.  

 

O processo de construção e manutenção de uma taxonomia, quando envolve grandes 

coleções de textos, demanda tempo e é custoso, tornando-se extremamente complexo. Por 

esta razão, e devido ao grande volume e riqueza de documentos textuais digitais, surge a 

necessidade de se buscar técnicas automatizadas que auxiliem na identificação de padrões 

para grandes volumes de dados textuais, que apoiem a condução desse processo visando 

otimizá-lo  (KASHYAP et al.,2005; ECHARTE et al., 2007) .   
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As técnicas empregadas para análise automática e inteligente de grandes bases de dados são 

os objetos tratados pelo campo da descoberta de conhecimento em bancos de dados 

(DCBD), da expressão em inglês Knowledge Discovery in Databases (KDD) (FAYYAD et 

al., 1996a).  Como será visto mais adiante o processo de DCBD é composto de diversas 

etapas, sendo uma delas a etapa de Mineração de Dados (Data Mining) que consiste na 

aplicação de algoritmos de descoberta de dados estruturados que produzem uma 

enumeração particular de padrões sobre estes dados.   

 

A metodologia de mineração de textos, conhecida como Text Mining (FELDMAN e 

DAGAN, 1995) surgiu em razão da demanda para o tratamento de dados textuais, escritos 

em linguagem natural não estruturada, possibilitando encontrar padrões e tendências em 

conjuntos de documentos, classificar documentos ou ainda comparar documentos. Desta 

forma, a mineração de textos vem possibilitando às instituições transformar grandes 

volumes de textos em conhecimentos úteis às suas estratégias. Especificamente em relação 

às instituições de C & T, a mineração de textos aparece como um instrumento relevante 

para apoiar várias ações tais como: a) monitoramento tecnológico, que analisa a 

características das tecnologias existentes, bem como a identificação de tecnologias 

emergentes; b) identificação da literatura relevante em Ciência e Tecnologia e extração de 

informações necessárias a partir desta literatura de maneira eficiente; c) identificação de 

infraestrutura tecnológica (autores, revistas, organizações) de um determinado domínio 

técnico e d) geração de taxonomias técnicas (estruturas de classificação) baseadas em 

métodos de agrupamento de documentos dentre outras (KOSTOFF, 2003; LOSIEWICZ et 

al., 2000; WOON e MADNICK, 2009). 

 

Gerar uma taxonomia a partir de documentos envolve desafios tais como encontrar relações 

conceituais ou mapas conceituais que exigem que diversas questões especiais sejam 

resolvidas. No entanto, técnicas que utilizam algoritmos de agrupamento têm produzido 

bons resultados. O agrupamento de documentos é uma das mais importantes técnicas da 

mineração de textos que aborda a classificação não supervisionada de documentos em 

diferentes agrupamentos, onde os documentos de cada agrupamento compartilham algumas 

propriedades em comum de acordo com alguma medida de similaridade. Documentos no 
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mesmo agrupamento apresentam uma alta similaridade, mas são dissimilares aos 

documentos que estão em outros agrupamentos (HAN e KIMBER, 2001).  Algoritmos 

rápidos e de alta qualidade de agrupamento de documentos desempenham um papel 

importante para uma navegação e organização eficaz de informações. Devido as suas 

características esta técnica tem sido bastante utilizada para apoiar a geração automática ou 

semiautomática de taxonomias. 

 

Este trabalho pretende explorar o processo de descoberta de conhecimento e utilizar as 

técnicas de Mineração de Textos em uma base de dados textuais de artigos científicos no 

desenvolvimento de uma metodologia para a geração semiautomática de uma taxonomia de 

conceitos apresentando uma nova forma de organização desses conhecimentos. 

1.1 O problema e a sua relevância 

A pesquisa científica e tecnológica, nos dias de hoje, envolve investimentos vultosos na 

formação de pesquisadores, na montagem da infraestrutura de laboratórios, na criação e 

manutenção de centros de pesquisa, só para citar alguns itens dessa complexa matriz. Dado 

o grau de investimento e a importância estratégica da atividade de pesquisa científica e 

tecnológica para o país, especialmente em setores sensíveis como energia e mais 

especificamente ainda na área de energia nuclear, torna-se fundamental o estabelecimento 

de métricas, metodologias e instrumentos automatizados que apoiem a gestão dessas 

atividades. 

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é o órgão responsável por regulamentar, 

licenciar e fiscalizar os usos da energia nuclear no país e, ao mesmo tempo, atuar em 

atividades de fomento, de pesquisa e aplicação da tecnologia nuclear em benefício da 

sociedade. Assim como outras instituições de pesquisa na área nuclear no mundo (AIEA, 

2006), a CNEN identifica a gestão do conhecimento nuclear como um grande desafio a ser 

enfrentado. A identificação, organização, preservação, compartilhamento e utilização desse 

conhecimento são essenciais para garantir a segurança e proteção das instalações, induzir às 
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inovações, bem como para ter certeza que os benefícios da energia nuclear permanecerão 

disponíveis para as gerações futuras (YANEV, 2011).  

 

A área nuclear é caracterizada como uma área multidisciplinar, que recebe aporte de várias 

outras áreas do conhecimento e tem aplicações em diversos setores sociais e econômicos, 

sendo assim a pesquisa na área se desdobra em muitas vertentes gerando um acúmulo 

imenso de dados e informações. O desafio de fazer a gestão das atividades de pesquisa da 

área nuclear é fortemente impactado pela complexidade multidisciplinar da área e nem 

sempre fica claro se as estratégias adotadas são capazes de detectar os desvios, as 

inconsistências e as duplicações de esforços sempre tão presentes.  Por outro lado, o grande 

volume de informações geradas, se convenientemente tratadas, podem servir de insumo 

para caracterizar as atividades de pesquisa e sua aderência às políticas, as prioridades e as 

necessidades do país nesta área. 

 

Além disso, algumas questões fundamentais devem ser respondidas com mais precisão 

pelos gestores das políticas de C & T, tais como: Qual é o mapa das atividades de pesquisa 

nesta área?  Quais conhecimentos estão sendo gerados? Em quais áreas de conhecimento? 

A pesquisa na área nuclear está alinhada a estratégia da instituição? E do país? Quais são as 

lacunas? A política de fomento está harmônica com essas prioridades? Qual a aderência ao 

padrão internacional? 

 

Para tal deveriam possuir instrumentos de avaliação, fundamentados no conhecimento que 

a instituição possui e que está registrado na sua produção cientifica, propiciando, desta 

forma, uma visão mais detalhada de como as pesquisas desenvolvidas nas instituições estão 

organizadas. Os gestores de C & T na CNEN se defrontam com o problema de não 

possuírem estes instrumentos, o que dificulta o encontro das respostas das questões citadas 

anteriormente e, adicionando a isso, com o crescimento constante do volume dessas 

informações textuais, faz-se necessário buscar métodos mais inteligentes para a extração, 

organização e representação desses conhecimentos.  
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Neste contexto, a proposta a ser desenvolvida neste trabalho é a construção e validação de 

uma metodologia para geração semiautomática de uma taxonomia de conceitos, a partir da 

produção científica dos servidores da CNEN, utilizando uma abordagem diferenciada para 

agrupamento hierárquico de documentos baseada na frequência de conjuntos de conceitos. 

Espera-se que esta taxonomia de conceitos possa contribuir para uma melhor visualização, 

análise e compreensão da organização da produção científica da CNEN e assim apoiar a 

gestão das atividades de pesquisa nessa área. 

1.2 Hipótese de pesquisa 

A hipótese estabelecida nesta tese é de que a combinação de um modelo de representação 

de documentos por conceitos com um método de agrupamento hierárquico de documentos 

baseado na frequência da coocorrência dos conceitos, pode melhorar a eficácia do método e 

produzir uma taxonomia de conceitos que consiga refletir uma estrutura compreensível do 

domínio nuclear, através de tópicos mais representativos na rotulação de cada agrupamento, 

facilitando dessa forma a sua representação e navegação. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do trabalho é desenvolver e validar uma metodologia para extração 

semiautomática de uma taxonomia de conceitos, a partir da produção científica dos 

servidores da CNEN, aplicando-se técnicas de mineração de texto. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Com base no objetivo geral elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

 Aplicar técnicas de mineração de textos enquanto metodologia de apoio á 

geração de uma taxonomia;  
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 Propor e aplicar um novo modelo de seleção de atributos para a representação de 

documentos considerando a relação semântica existente entre eles; 

 

 Propor um algoritmo para agrupamento de documentos baseado na frequência 

de conjuntos de conceitos;  

 

 Desenvolver um método de rotulação, mais representativo, para a árvore de 

agrupamentos empregando o Tesauro ETDE/INIS (Energy Technology Data 

Exchange/Energy Technology Data Exchange) como fonte externa de 

conhecimento;  

 

 Aplicar a metodologia para geração de uma taxonomia de conceitos e avaliar a 

sua usabilidade como instrumento de organização de textos e de apoio para 

análise da produção científica da CNEN.  

1.4 Contribuição 

Nesta tese a contribuição principal é uma metodologia para a geração semiautomática de 

uma taxonomia de conceitos, que explora a relação semântica entre os termos e utiliza 

técnicas de agrupamento hierárquico de documentos baseado na frequência de conjuntos de 

conceitos. 

 

A pesquisa também apresenta as seguintes contribuições: 

 

 Desenvolvimento de uma técnica para associar o texto aos conceitos aos 

quais ele está relacionado, utilizando o Tesauro nuclear ETDE/INIS como fonte externa 

de conhecimento; 

 

 Desenvolvimento de um novo modelo de representação de documento que 

utiliza conceitos, em vez de termos, e avaliação da sua eficiência no agrupamento de 

documentos;  
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 Aperfeiçoamento do algoritmo para agrupamento hierárquico de 

documentos, baseado na frequência do conjunto de conceitos;  

 
 

 Desenvolvimento de um método mais representativo de rotulação para os 

agrupamentos hierárquicos que facilite a navegação; 

 

 Análise sobre o impacto de diversos fatores relevantes como a representação 

do modelo, da estrutura do tesauro, das características do corpus, do algoritmo de 

agrupamento e do método para incorporar as relações dos conceitos; 

 

 Criação de um ambiente utilizando o software livre R e o desenvolvimento 

de novas funções para a implementação do novo modelo de representação dos 

documentos e do algoritmo para agrupamento baseado na frequência de conjuntos de 

conceitos. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

Esta tese está estruturada da seguinte forma. O Capítulo 1 é a introdução onde são 

apresentados o problema e sua relevância, a hipótese e também os objetivos que se pretende 

alcançar.   Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, base desta tese, onde se discute sobre 

a questão da organização do conhecimento nuclear e dos sistemas conceituais que 

representam determinado domínio do conhecimento por meio da sistematização dos 

conceitos e das relações que se estabelecem entre eles. Também se aborda nesse capítulo a 

área de processamento da linguagem natural cujas técnicas são utilizadas na geração de 

taxonomias. O Capítulo 3 discorre sobre a área da descoberta de conhecimento em bases 

de dados (DCBD) sendo dada maior atenção à área da mineração de textos. Como o foco 

desta tese é o agrupamento de documentos baseados em conjuntos de conceitos frequentes 

neste capítulo são apresentados o algoritmo Apriori, para geração destes conjuntos, e 

trabalhos correlatos sobre a utilização desta técnica para se agrupar documentos. No 
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Capítulo 4 é apresentada a metodologia desenvolvida para a geração da taxonomia. Nesta 

parte investiga-se a hipótese de que a representação do documento utilizando conceitos e o 

agrupamento utilizando, por sua vez, conjuntos de conceitos frequentes, fornece uma base 

mais eficiente para o agrupamento de textos do que o modelo de saco de palavras 

tradicional. No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 

aplicação da metodologia. E, finalmente o Capítulo 6 apresenta a conclusão onde é 

realizada a revisão da hipótese e das contribuições propostas e também apresenta direções 

para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

2 Referencial teórico  

Este capítulo apresenta o referencial teórico que serve de base para a pesquisa em questão, 

explorando os temas necessários ao desenvolvimento do trabalho, a saber: gestão do 

conhecimento nuclear, organização do conhecimento, sistemas de organização de 

conhecimento, processamento de linguagem natural e taxonomias. 
 

2.1 Gestão do conhecimento nuclear 

 Segundo (DAVENPORT e PRUSAK, 2001) a Gestão do Conhecimento (GC) pode ser 

vista como uma coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização do 

conhecimento para atingir plenamente os objetivos da instituição. A GC surgiu em função 

da necessidade das instituições em identificar, organizar e administrar de forma eficaz seus 

conhecimentos estratégicos para que estes não se perdessem. (SVEIBY, 1997; STEWART, 

1997; EDVINSSON e MALONE, 1997), consideram “a Gestão do Conhecimento como a 

arte de criar valor a partir dos ativos intangíveis da instituição“.  Para estes autores o valor 

das instituições está concentrado nos seus ativos intangíveis e seus modelos enfatizam a 

importância de se manter o capital intelectual dentro das instituições, isto é, gerenciar o 

conhecimento dos seus colaboradores (CAVALCANTI et al., 2001). 

 

As instituições perceberam o quanto é importante saber o que elas sabem, ser capaz de tirar 

o máximo proveito de seus conhecimentos e armazenar adequadamente estes 

conhecimentos de modo a acessá-los e utilizá-los a qualquer momento. Em uma instituição 

estes conhecimentos estão distribuídos por toda cadeia de valor e repousam em diferentes 

locais, tais como: bases de conhecimento, bases de dados, arquivos e principalmente nas 

cabeças de seus colaboradores. A capacidade de criar, gerenciar e compartilhar 

conhecimento com eficiência é fundamental para que uma instituição se coloque em 

posição vantajosa sustentável dentro da sua área de competência.  
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A gestão do conhecimento nuclear (Nuclear Knowledge Management- NKM) aparece como 

um desafio crescente nos últimos anos (YANEV, 2011). Atualmente é uma das diretrizes 

principais da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão mundial de 

cooperação no domínio nuclear, que define a gestão do conhecimento “como uma 

abordagem integrada e sistemática para identificar, gerenciar e compartilhar o 

conhecimento de uma organização, a fim de ajudar a alcançar os objetivos desta 

organização” (AIEA, 2004).  Na sua visão o Conhecimento inclui desde informações 

técnicas (documentadas em papel ou mídia eletrônica) até insights, capacidades e 

habilidades incorporadas em pessoas. Conhecimento se estende para além da Informação. 

Conhecimento inclui a expertise necessária para transformar os dados brutos em uma 

compreensão das questões relevantes e fornecer um significado às informações. O 

“conhecimento nuclear” são conhecimentos específicos ou relevantes relacionados às 

atividades nucleares. Para a AIEA a GC é fundamental para a continuidade das atividades 

da área nuclear, dado a  natureza complexa que envolve a construção desse conhecimento.  

 

Para (GOMES e BRAGA, 2005) a necessidade de preservação e transferência de 

conhecimento nuclear é enfatizada pelos fatos recentes tais como o envelhecimento dos 

profissionais desta área e o número de estudantes em declínio em áreas correlatas à nuclear 

o que culmina com a ameaça da perda deste conhecimento acumulado. Neste contexto as 

instituições do setor nuclear, a nível mundial, vêm buscando por ferramentas e 

metodologias que as auxiliem a organizar, gerenciar e recuperar melhor esse conhecimento. 

 

A CNEN, como membro da AIEA, também busca identificar seus conhecimentos 

estratégicos a fim de preservá-los para usos futuros, e uma parte desse conhecimento está 

registrado na sua produção científica, sendo necessária a criação de meios de acesso, busca 

e representação desse conhecimento. Nesse sentido de organização e recuperação surgem 

os modelos de organização do conhecimento como instrumentos de apoio a esse processo 

de GC, entre eles a taxonomia, foco deste trabalho. 
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2.2 Organização do conhecimento 

O ser humano sempre se preocupou em desenvolver procedimentos e técnicas com a 

finalidade de analisar, registrar, guardar e recuperar informações. A organização do 

conhecimento e a sua representação tornaram-se cada vez mais urgente, à medida que o 

volume de informação aumentou (LIMA, 2007). Essa questão tem-se tornado, cada vez 

mais desafiante para as instituições, já que seu sucesso ou fracasso está diretamente 

relacionado com a eficácia do processo de tomada de decisão que se baseia essencialmente 

nos conhecimentos disponíveis que o decisor deve selecionar e recuperar para apoiar suas 

ações junto à instituição. No entanto para que essa recuperação seja feita de maneira eficaz 

é necessário antes de tudo organizar esse conhecimento. 

 

Na visão de (ROWLEY, 1992) a organização do conhecimento, é o caminho para 

estabelecer sistemas que organizem documentos e informação, permitindo que estes 

possam ser recuperados pelos usuários sempre que requisitados. Segundo (DAHLBERG, 

2006), a organização do conhecimento é a ciência que ordena a estruturação e 

sistematização dos conceitos, de acordo com suas características, que podem ser definidas 

como elementos de herança do objeto, e a aplicação dos conceitos e classes dos conceitos 

ordenados pela indicação de valores, dos referentes conteúdos dos objetos ou assuntos.  

Seguindo a mesma linha, (BRASCHER e CAFÉ, 2008) definem a organização do 

conhecimento como um processo de modelagem do conhecimento que visa à construção de 

representações do conhecimento. Ele envolve a análise do conceito e de suas características 

para o estabelecimento da posição que cada conceito ocupa num determinado domínio, bem 

como das suas relações com os demais conceitos que compõem um sistema conceitual.  

 

A partir desses conceitos criam-se ferramentas que apresentam a interpretação organizada e 

estruturada do domínio, chamados de “Knowledge Organization System” (KOS) ou 

sistemas de organização do conhecimento. O termo foi proposto pelo Networked 

Knowledge Organization Systems Working Group na primeira Conferencia da ACM Digital 

Libraries em 1998, Pittsburgh, Pennsylvania.  
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Os KOS são sistemas conceituais que representam um domínio por meio da sistematização 

dos conceitos e das relações entre eles. Incluem uma variedade de esquemas que podem ser 

desde uma simples lista até um sistema mais complexo como os tesauros, as taxonomias e 

ontologias, com o objetivo de organizar, gerenciar e recuperar informações principalmente 

no ambiente Web (CARLAN, 2010).  

 

Logo, os sistemas de organização do conhecimento, partindo da definição dos conceitos de 

um determinado domínio e da sistematização destes conceitos em classes de conceitos, 

permitem ao usuário buscar informações mais precisas, atendendo suas necessidades.  Para 

efeito de desenvolvimento desta tese será abordado em maiores detalhes a Taxonomia 

como sendo o modelo escolhido de KOS. 

2.3 Termo e Conceito 

Para se entender as relações existentes em qualquer linguagem documentária, é importante 

saber a diferença entre termo e conceito. (CAMPOS, 2008 apud AQUINO et al., 2009), a 

partir da Teoria Geral da Terminologia – TGT, apresenta termo como “a unidade de 

comunicação que representa o conceito e pode ser constituído de uma ou mais palavras, 

uma letra, um símbolo gráfico, uma abreviação, uma notação”. A TGT define o conceito 

como uma unidade de pensamento constituída de características que refletem as 

propriedades significativas atribuídas a um objeto ou a uma classe de objetos. Nesse 

sentido, o termo é o símbolo linguístico que representa o conceito dentro de um sistema de 

conceitos. 

 

Sendo assim, para entendermos termo, é necessário conhecer a definição de conceito. 

(DODEBEI, 2002, p. 77 apud BRASCHER, 2008) define um conceito como sendo “um 

item do conhecimento e reflete este conhecimento do mundo real dos objetos e dos 

fenômenos, com seus atributos e relacionamentos semânticos e acidentais”. Numa 

linguagem de documentos, o conceito é uma unidade informacional que deve ser expressa 

por termos, simbolicamente representada por uma expressão (sintagma ou palavra). Assim, 

os conceitos podem ser representados por apenas uma palavra ou por uma expressão, desde 

que essa expressão designe um único conceito. Um exemplo é a expressão Energia Nuclear, 
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que representa o conceito de apenas um objeto, e apesar de ser composta por duas palavras, 

é representado por um termo. 

 

Segundo (TRISTÃO et al., 2004) as características usadas para definir um conceito são 

importantes para considerar a natureza do sistema de conceitos a ser construído, bem como 

as expectativas dos usuários. No nosso entendimento um conceito é representado por 

palavras-chave contidas e extraídas de um corpus textual.  

 

Neste trabalho pesquisa-se a utilização dos conceitos identificados no Tesauro ETDE/INIS, 

relativo ao domínio da área nuclear, para se descrever os atributos dos documentos e aplicar 

o método de agrupamento hierárquico, baseado na frequência dos conjuntos de conceitos, 

na construção semiautomática de uma taxonomia de conceitos.  

2.4 Processamento de Linguagem Natural (PLN) 

Quando um sistema de recuperação da informação utiliza a linguagem natural é necessário 
aplicar métodos do chamado Processamento de Linguagem Natural (PLN) com o objetivo 
de alcançar uma maior precisão da informação recuperada. De acordo com (JURAFSKY E 
MARTIN, 2000) PLN é a área da computação que lida com a língua humana, falada ou 
escrita destinada a pesquisar métodos, modelos e fórmulas que forneçam ao computador a 
capacidade de entender frases em linguagem natural. Isso envolve tudo, desde a contagem 
das palavras em um texto, até a hifenização, correção ortográfica, transcrição ou síntese de 
fala, até sistemas complexos para responder perguntas ou tradutores automáticos.  

Há duas abordagens comumente aplicáveis ao uso do PLN: a abordagem estatística e a 
linguística. A abordagem estatística está relacionada diretamente com os dados referentes, 
como por exemplo, à frequência de palavras em textos. A abordagem linguística envolve 
algum nível de análise da linguagem.   

Para o desenvolvimento de um sistema de PLN, deve-se ter um conhecimento específico 
muito amplo sobre palavras e regras gramaticais. Este conhecimento deve ser capaz de ser 
integrado a outros conhecimentos gerais, pois cada cultura tem suas próprias palavras, 
opiniões, objetivos e planos (RUSSEL e NORVING, 2004).  
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Normalmente, um sistema de PLN é abordado do ponto de vista da análise do 
conhecimento morfológico, sintático, semântico e pragmático. A análise morfológica 
estuda a construção das palavras, com seus radicais e afixos, que correspondem a partes 
estáticas e variantes das palavras, como as inflexões verbais. A análise sintática diz respeito 
ao estudo das relações formais entre palavras (JURAFSKY e MARTIN, 2000). A análise 
semântica é um processo de mapeamento de sentenças de uma linguagem visando a 
representação de seu significado, baseado nas construções obtidas na análise sintática 
(ABRAHÃO e LIMA, 1996). A pragmática diz respeito ao processo da forma que a 
linguagem é utilizada para comunicar os significados obtidos na análise semântica sobre as 
pessoas e seu contexto. 

Segundo (SILVA et al., 2007), a arquitetura de um sistema computacional que processa 
linguagem natural pode variar de acordo com a especificação da aplicação. A seguir são 
descritos os componentes de um sistema PLN: 

 
 Analisador Léxico ou scanner é responsável pela separação e identificação dos 

tokens (unidades significativas no texto) da linguagem e a sua associação a 

atributos ou traços gramaticais ou semânticos com base em consulta ao Léxico. 

Pode ser necessária uma etapa de análise morfológica anterior ou concomitante. 

 

Token corresponde a uma cadeia de caracteres do texto que podem receber um 

tratamento conjunto, como instâncias de uma mesma unidade léxica, isto é, em 

linguagem natural, cada token pode ser tratado como uma palavra ou símbolo 

(AHO et. al., 1995).  

 

De forma mais simplificada, o analisador léxico recebe a sentença em linguagem 

natural, analisando e quebrando a frase em várias palavras ou tokens, que 

posteriormente serão enviados para o analisador sintático; 

 

 Analisador Sintático ou parser possui uma dependência direta com o analisador 

léxico, pois recebe uma cadeia de tokens, provenientes do analisador léxico, que 
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por sua vez verifica se a mesma pode ser gerada pela gramática da linguagem, 

retornando os possíveis erros gramaticais encontrados; 

 

 Analisador Semântico é o responsável pela interpretação dos componentes da 

sentença e dela própria. É necessário um conhecimento do domínio;  

 

 Analisador do Discurso, considerando a modalidade multi-sentencial, busca o 

significado de uma sentença considerando os significados das sentenças 

próximas, anteriores ou posteriores. O analisador de discurso em geral estende a 

representação semântica com anotações sobre as figuras de discurso; 

 
 Analisador Pragmático é a interpretação da intenção do falante dentro do 

contexto da comunicação.  

As técnicas de PLN são extremamente relevantes para mineração de textos. Utilizando 
conhecimentos da área de linguística, o PLN permite aproveitar ao máximo o conteúdo do 
texto, extraindo entidades, seus relacionamentos, detectando sinônimos, corrigindo palavras 
escritas de forma errada e ainda desambiguizando-as. Participam normalmente na parte do 
pré-processamento dos dados, transformando-os em números. São elas: 

 
 Quebra de sentenças (Sentence Splitting): é a etapa inicial, em que as sentenças 

são reconhecidas no texto; 

 

 Tokenização (Tokenization): é o processo de quebra de um texto acima em seus 

tokens. O processo pode ocorrer em diferentes níveis, ou seja,  um texto pode ser 

dividido em parágrafos, frases ou palavras; 

 

 Análise do Discurso (Part-of-Speech taggging - POS): é a tarefa de atribuir a 

cada token sua classe gramatical (substantivo, verbo, adjetivos  etc); 

 

 Lematização (Stemming): é a redução das palavras, nas mais diversas formas 

flexionadas, seja em gênero, número ou grau, ao mesmo radical. Ele unifica em 
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um único termo um conjunto de palavras da mesma origem morfológica. Esta 

etapa também e conhecida como normalização dos termos;   

 

 Análise sintática completa (full parsing): são as representações hierárquicas 

completas em árvore (parse trees) das frases, utilizando gramáticas;  

 

 Análise sintática superficial (shallow parsing): são as construções sintáticas 

simples não recursivas. Usa-se chunking, que consiste na divisão do texto em 

segmentos não sobrepostos e não recursivos.  

Abordagens para geração automática e semiautomática de taxonomias tipicamente utilizam 
uma combinação de técnicas de PLN, aprendizado de máquina supervisionado e 
agrupamento e mineração de dados (KASHYAP et al., 2005; MOURA, 2009). 

2.5 Taxonomia 

Em 1735 o médico sueco Karl Von Linné usou este conceito para criar um tipo de 

classificação hierárquica que dividia em grupo os seres vivos, baseado em suas 

características comuns, vide Figura 1. A taxonomia surgiu como ciência das leis da 

classificação de formas vivas e, por extensão, ciência das leis da classificação.  

 

Não há na literatura uma definição única e precisa para Taxonomia. No ambiente dos 

Sistemas de Informação, é entendida como instrumento de representação e classificação de 

elementos de variada natureza (CAMPOS e GOMES, 2008).  No âmbito da Gestão do 

Conhecimento, as taxonomias são definidas como “[...] elementos estruturantes, 

estratégicos e centrais para negócios baseados em informação e conhecimento [...] para 

classificar e facilitar o acesso à informação” (TERRA e GORDON, 2002). Para 

(KLOSGEN e ZYTKOW, 2002) taxonomia é uma forma de conhecimento representada por 

uma organização hierárquica, onde as subclasses possuem as características de 

discriminação de suas superclasses e as classes que são os irmãos na hierarquia são 

mutuamente exclusivos em relação à presença ou ausência de algum conjunto de 

características. 
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Figura 1 - Taxonomia de Carl Von Linné (1735) 
Fonte: (TERRA, 2004) 

 

 Conforme já afirmado anteriormente o conceito de taxonomia tem se tornado ainda mais 

importante nos tempos atuais na medida em que o volume de informações cresce de forma 

exponencial e os usuários adquirem um papel essencial tanto na produção, como na 

categorização e uso de informações (TERRA, 2004).  As taxonomias são aplicadas em: 

Portais institucionais, Bibliotecas digitais, Web Semântica, Ontologias, Gestão da 

Informação e do Conhecimento como um novo mecanismo de consulta, ao lado das 

ferramentas de busca tradicionais. 

 

Para as instituições a taxonomia assume um papel importante, pois é desenvolvida para 

prover uma estrutura comum de conceitos e relações entre esses conceitos visando 

estruturar os elementos léxicos da linguagem, produzindo uma rede semântica comum. A 

taxonomia permite o estabelecimento de um vocabulário controlado para recuperar a 

informação, criar metadados, além de fornecer esquemas que orientam estruturas e leiaute 

de páginas Web (CONWAY e SLIGAR, 2002).  

 

Não existem regras estabelecidas para a construção de uma taxonomia podendo ser 

encontrados na literatura vários métodos adequados ao objetivo que se pretende atingir 

(VOGEL, 2004; VITAL e CAFÉ, 2007; DELPHI GROUP, 2002). Da mesma maneira as 

taxonomias não são iguais, pois cada organização elaborará uma taxonomia diferente, já 

que os contextos são distintos. Mas o objetivo deve ser o mesmo: possibilitar que as 

informações sejam encontradas mais facilmente por meio de categorias bem estruturadas. 
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A taxonomia de conceitos como o próprio nome indica é uma organização hierárquica de 

conceitos segundo um relacionamento de generalização. Cada conceito na taxonomia tem 

link para seus "pais" ou superconceitos e links para seus "filhos" ou subconceitos 

(WOODS, 1997). (IENCO, 2008) em seu trabalho define a taxonomia de conceitos como a 

organização hierárquica de palavras-chaves tal que as palavras-chaves nos níveis mais altos 

da hierarquia são representadas por uma determinada quantidade de outras palavras-chaves, 

como consequência, existirá uma quantidade alta de documentos que as contem.  Esta 

organização possibilita a obtenção de uma descrição concisa da área a qual o conteúdo dos 

documentos está associado e uma estrutura de fácil navegação e localização dos 

documentos. Geralmente, as taxonomias conceituais são construídas manualmente para se 

decidir onde cada conceito deve ser localizado, mas pesquisas têm sido realizadas com o 

intuito de se conseguir extraí-las de forma automática ou semiautomática (WOODS, 1997; 

IENCO, 2008). 

 

A importância da taxonomia para informações não estruturadas é apontada, por alguns 

especialistas, como equivalente à importância que os bancos de dados tiveram para as 

informações tabulares (TERRA, 2004). Sabendo que a maior parte das informações, 

atualmente, está sob a forma de textos, a elaboração da taxonomia é um assunto essencial, e 

que seu uso correto no dia-a-dia deverá favorecer o desempenho de outras atividades 

organizacionais. Sendo assim as instituições necessitam desenvolver categorias e estruturas 

de informação que façam sentido para a condução de seus processos. No contexto das 

instituições, onde um grande volume de documentos é armazenado eletronicamente, o 

processo de geração de uma taxonomia demanda por técnicas inteligentes de tratamento de 

bases de dados textuais de maneira que este processo se torne mais ágil (KASHYAP et al., 

2005; MOURA, 2009).   
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2.6 Trabalhos de extração de taxonomia com técnicas de DCBD 

Nos últimos anos, pesquisas têm sido realizadas para a geração de taxonomia utilizando 
uma combinação de várias técnicas. Algumas das abordagens empregadas para a geração 
automática e semiautomática de taxonomia incluem segundo (KASHYAP et al., 2005): 

 Técnicas de PLN (Processamento da Linguagem Natural) para geração de 
taxonomia de conceitos e seus relacionamentos; 

 Utilização de extensas coleções de textos; 

 Abordagens de aprendizagem supervisionada que demandam uma coleção de 
exemplos de treinamento; 

 Abordagens de agrupamento e de mineração de dados que facilitem a busca, a 
categorização e a visualização dos dados;  

 Utilização do  WordNet1 (Dicionário banco de dados lexicais) e tesauros. 

A utilização de técnicas de DCBD no processo de geração de taxonomias, principalmente 
no que diz respeito a tarefa de agrupamento hierárquico, é um assunto que já vem sendo 
explorado por diversos autores. Para (SHUI-LUNG e LEE-FENG, 2005) o problema da 
geração de taxonomia para segmentos curtos de texto é abordado usando a Web como uma 
fonte adicional de conhecimento para criar uma hierarquia de tópicos. Ao contrário de 
documentos longos, os segmentos curtos de texto geralmente não contêm informações 
suficientes para extrair atributos confiáveis. Segmentos de texto com conceitos próximos 
podem ser juntados em um agrupamento, e os agrupamentos relevantes são ligados nos 
mesmos níveis ou próximo. Diferente dos tradicionais algoritmos de agrupamento, que 
tendem a produzir hierarquias de agrupamentos numa forma não natural, o algoritmo tenta 
produzir uma árvore hierárquica mais natural e abrangente.  

(WOON e MADNICK, 2009) apresentam um novo método para construir automaticamente 
taxonomias para domínios específicos. A metodologia proposta utiliza as frequências de 
coocorrência de termos como um indicador da proximidade semântica entre os termos. Para 
apoiar a criação automática de taxonomias ou classificações de assuntos foram 

                                                        
1 WordNet é um sistema de referência léxica e semântica da língua inglesa largamente utilizado em pesquisas 
que envolvam processamento semântico de informação 
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apresentadas uma simples modificação na medida básica de distância e um conjunto de 
procedimentos para que essas medidas pudessem ser convertidas em estimativas da 
taxonomia desejada. (MOURA, 2009) apresenta uma metodologia para construção de 
Tópicos Hierárquicos que utiliza aprendizado estatístico na construção de taxonomias de 
tópicos em domínios restrito propondo um modelo para resolver o problema de selecionar 
automaticamente atributos não redundantes do tipo n-gramas. O uso de n-gramas é um 
requisito para melhorar a interpretação subjetiva dos resultados em tarefas de mineração de 
textos, nesses casos, eles são estatisticamente gerados e selecionados. O modelo proposto 
envolve a remoção de stopwords estatisticamente identificadas, uma seleção estatística 
eficiente para os atributos do tipo n-grama e a remoção das redundâncias apresentadas após 
a seleção sem haver perda de representatividade.   

(PUNERA et al., 2005) a partir de um corpus de documentos rotulados extrai uma estrutura 
hierárquica viável, construída a partir do conhecimento prévio das classes e, para essas 
classes então utiliza um classificador do tipo support vector machine (SVM) para refinar a 
classificação dos documentos.  

No trabalho de (KASHYAP et al., 2005) é apresentada uma abordagem  experimental para 
a construção automatizada de uma taxonomia a partir de  um extenso corpus de 
documentos, onde são utilizadas técnicas de agrupamento e de Processamento de 
Linguagem Natural que envolve: (a) a geração de uma hierarquia de agrupamentos de 
documento usando a técnica de bisecting K-Means  com a medida de distância do cosseno, 
(b) a extração de uma taxonomia a partir desta hierarquia, e (c) a atribuição de rótulos aos 
nós nesta taxonomia.  
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Capítulo 3 

3 Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) 

Neste capítulo são apresentadas as etapas que compõem o processo de descoberta em bases 

de dados enfatizando-se a etapa de mineração de textos. Esse capítulo também descreve, 

em detalhes, a tarefa de agrupamento, sua aplicação em bases de dados textuais e a 

utilização da técnica de mineração de conjuntos de itens frequentes como base desta tarefa, 

foco deste trabalho.   

3.1 O Processo de DCBD 

Historicamente tem sido dada uma variedade de nomes à noção de encontrar padrões úteis 

em dados, incluindo mineração de dados, extração de conhecimento, descoberta de 

informações, arqueologia de dados e processamento de padrões. 
 

A partir do rápido desenvolvimento de métodos para gerenciar eletronicamente os dados 

surgiram ferramentas de banco de dados que ano a ano vão acumulando informações 

valiosas as quais poderiam ser utilizadas na melhoria do processo de tomada de decisões. A 

quantidade de informações sendo armazenadas nas bases de dados atualmente excedem a 

capacidade humana de resumi-las e analisá-las sem a utilização de técnicas de análise 

automatizadas.  

 

O processo de DCBD é definido como “a extração não-trivial de informação implícita, 

desconhecida e potencialmente útil a partir de dados” (FAYYAD et al.,1996a; GOEBEL e 

GRUENWALD, 1999; FELDMAN e SANGER,2007) havendo uma clara distinção entre 

mineração de dados (data mining) e DCBD. A mineração de dados (data mining) é a 

aplicação de algoritmos específicos para extração de tendências e padrões de dados 

(FAYYAD et al.,1996a) enquanto que o processo de DCBD refere-se ao processo global de 

descoberta de conhecimento útil a partir de dados. Sob esta ótica o processo de DCBD se 
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utiliza dos resultados gerados a partir da etapa de mineração (data mining), e que, com 

cuidado e precisão, os transforma em informações úteis e compreensíveis.  

 

Para (FAYYAD et al. ,1996a), o processo DCBD é um conjunto de atividades contínuas 

que são compostas por cinco fases: Seleção dos Dados, Pré-processamento e Limpeza, 

Formatação ou Transformação, Mineração de Dados e Interpretação conforme apresentado 

na Figura 2.  

 

 
 

Figura 2 - Etapas do DCBD 
Fonte: adaptado de (FAYYAD et al.,1996b) 

 

Essas fases possuem várias etapas interligadas, as quais envolvem um número elevado de 

decisões a serem tomadas pelo usuário o que o caracteriza como sendo um processo 

interativo e iterativo. Estas etapas são apresentadas, resumidamente, a seguir (FAYYAD et 

al.,1996b): 

 

1. Compreensão do domínio da aplicação: nesta etapa se pretende obter um 

conhecimento prévio relevante e saber os objetivos da aplicação; 

 

2. Extração do conjunto de dados alvo: nesta etapa deseja-se selecionar um 

conjunto de dados ou concentrar-se sobre um subconjunto de variáveis; 
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3. Limpeza dos dados e pré-processamento: nesta etapa são realizadas operações 

básicas, tais como a remoção de ruído e manipulação de dados ausentes. Os 

dados das fontes estão muitas vezes errados, incompletos e incoerentes, talvez 

devido a erro de operação ou falhas do sistema. Tais dados de baixa qualidade 

precisam ser limpos antes da mineração de dados; 

 

4. Integração dos dados: nesta etapa se pretende integrar as múltiplas e 

heterogêneas fontes de dados;  

 

5. Redução dos dados e projeção: esta etapa envolve encontrar características úteis 

para representar os dados (dependendo do objetivo da tarefa) e utilizar a redução 

de dimensionalidade ou métodos de transformação; 

 

6. Escolha da tarefa de mineração de dados (data mining): esta etapa envolve 

decidir o propósito do modelo derivado pelo algoritmo de mineração de dados 

(p.e: sumarização, classificação, regressão, agrupamento (clustering), regras de 

associação, etc); 

 

7. Escolha do(s) algoritmo(s) de mineração de dados: esta etapa envolve a seleção 

de método (s) a ser usado para procurar padrões nos dados, tais como decidir 

sobre qual o modelo e os parâmetros mais apropriados; 

 

8. Mineração de dados: esta etapa envolve a busca por padrões de interesse em 

uma forma particular de representação ou um conjunto de tais representações; 

 

9. Interpretação: esta etapa envolve a interpretação dos padrões descobertos, bem 

como a visualização possível dos padrões extraídos. Podem-se analisar os 

padrões de forma automática ou semiautomática para identificar os que são 

realmente úteis para o usuário. 
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Todas as etapas que fazem parte do processo de extração de conhecimento são importantes 

para o alcance dos resultados esperados, garantindo que conhecimentos úteis serão obtidos 

a partir dos dados. A mineração de dados é uma etapa especial neste processo, pois é 

responsável pela aplicação de algoritmos específicos para extrair padrões (modelos) dos 

dados e que será foco deste trabalho. Ela pode ser compreendida como o processo de 

extração de informações, sem conhecimento prévio, de um grande banco de dados e seu uso 

para identificação de padrões e tomada de decisões (FAYYAD et al.,1996a; HAND et 

al.,2001). Esse processo de captura e análise de grandes conjuntos de dados estruturados 

para extrair um significado é automatizado, sendo usado tanto para descrever características 

do passado como para predizer tendências para o futuro. 

 

 No entanto, em função da demanda por parte das instituições de extrair conhecimentos 

contidos em seus documentos, surgiu a necessidade de se aplicar as técnicas de DCBD 

também em dados textuais (não estruturados ou semiestruturados).  

3.2 Mineração de Textos  

Mineração de textos, também conhecida como a Mineração de Dados Textuais 

(HEARST,1997) ou Descoberta de conhecimento em bases de dados textuais (Knowledge 

Discovery in Texts), refere-se ao processo de extração de informações interessantes e não 

triviais ou descoberta de conhecimento em documentos textuais não estruturados. Ela pode 

ser vista como uma extensão da Mineração de Dados ou descoberta de conhecimento de 

base de dados estruturados (FELDMAN e SANGER, 2007; FAYYAD et.al.,1996a). É uma 

área interdisciplinar, que engloba áreas tais como: Processamento de Linguagem Natural 

(PLN), Aprendizado de Máquina (AM), Recuperação de Informação (RI), Estatística e 

Visualização de Informação. 

 

O processo de Mineração de Textos envolve um grau de dificuldade significativo 

considerando que as informações normalmente estão disponíveis em linguagem natural, 

sem a preocupação com a padronização ou com a estruturação dos dados. A natureza 

ambígua da linguagem natural é um grande desafio. Problemas semânticos tais como 

sinonímia e polissemia tornam ainda mais difícil a tarefa de compreensão da linguagem 



 26 

natural. A sinonímia compreende as muitas formas de representar o mesmo conceito. Por 

exemplo: os termos automóvel e carro se referem ao mesmo conceito. A polissemia, por 

outro lado, envolve termos iguais com significados diferentes em diferentes contextos. 

Exemplo: A palavra manga possui significados diferentes nos contextos de fruticultura e de 

vestuário. Segundo (Rezende, 2003) existem duas formas de abordagem de dados textuais, 

a análise semântica e a análise estatística. A análise semântica tem como base os termos 

contidos no texto e o contexto onde esse termo se encontra, baseando-se em técnicas que 

efetuam uma verificação com relação ao contexto onde se encontra cada termo, visando 

identificar sua função. Dentre as técnicas baseadas na abordagem semântica destacam-se o 

PLN e a utilização de um tesauro. A análise estatística tem como princípio básico a 

verificação da ocorrência do termo no texto, onde, o grau de significância do termo 

analisado é auferido com base somente nesse item, o que possibilita a análise 

independentemente do idioma.  

 

Em geral, o processo de mineração de textos é dividido em três etapas: Pré-processamento 

dos Dados, Análise e Extração do Conhecimento (Processamento) e Pós-processamento. 

Nos próximos itens cada uma delas será apresentada em detalhes. 

3.2.1 Pré-processamento dos dados  

Consiste na etapa inicial do processo de mineração. Tem o objetivo de remover ruídos e 

preparar o texto para que, em seguida, seja feita a extração do conhecimento. As técnicas de 

PLN são largamente utilizadas, objetivando melhor representar o texto e otimizar ao 

máximo a utilização de seu conteúdo. É a etapa responsável por obter uma representação 

estruturada dos documentos.  

 

Um dos modelos mais conhecidos e utilizados para a representação dos documentos é o 

modelo de espaço vetorial (VSM – Vector Space Model) proposto por (SALTON et al., 

1975). Um conjunto de documentos, com seus termos e a frequência dos mesmos dentro de 

um documento, é representado através de uma matriz de termos versus documento, onde as 

colunas representam os termos da coleção e as linhas são os documentos e os valores são as 

frequências dos termos em cada documento (EBECKEN;LOPES;COSTA em REZENDE, 
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2003).  Os documentos são tratados como um saco de palavras (bag of words - BOW) 

(RIJSBERGEN, 1979), ou seja, uma matriz esparsa, onde cada linha representa um 

documento e cada coluna representa um termo e o valor do campo é o valor da frequência 

do termo no documento. Apesar de bastante utilizado este modelo de saco de palavras 

apresenta certas limitações (SHENG-TANG et al., 2006) conforme apresentado na 

sequência.   

 

 Diversos documentos que utilizem diferentes conjuntos de palavras chaves para 

representar o mesmo tema podem ser atribuídos a diferentes grupos, mesmo que 

as palavras chaves que eles usem sejam sinônimos ou estejam semanticamente 

associadas de outras formas;   

 

 O modelo ignora o problema de polissemia, isto é, um termo pode apresentar 

diferentes significados de uma mesma palavra de acordo com o contexto;  

 
 A matriz de termo versus documento pode apresentar uma alta 

dimensionalidade, pois o vocabulário utilizado num conjunto de documentos 

pode certamente alcançar milhares de palavras, mas em contra partida, cada 

documento contem uma pequena fração de palavras do vocabulário;  

 
 O modelo não considera as conexões entre os termos assumindo que estes são 

independentes um do outro. 

 

Outra forma de estruturação de textos foi proposta por (LEWIS e CROFT, 1990) utilizando 

frases ao invés de palavras, pois as frases seriam mais específicas e consequentemente 

menos prováveis de serem ambíguas. Mas este modelo não obteve o desempenho esperado, 

pois embora as frases sejam menos ambíguas e mais discriminativas do que termos 

individuais, algumas limitações também foram encontradas, a saber: 1) As frases 

apresentam propriedades estatísticas inferiores aos termos, 2) elas têm uma frequência 

baixa de ocorrência, e 3) há grande número de frases redundantes (SEBASTIANI, 2002).  
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No se que refere aos algoritmos de agrupamento tradicionais estes são geralmente baseados 

na abordagem VSM, mas a aplicação de métodos para redução da dimensionalidade da 

matriz permite uma melhor desempenho dos algoritmos de agrupamento.  

3.2.2 Análise dos dados e extração do conhecimento (Processamento) 

É considerada a etapa em que realmente ocorre o processo de mineração de dados onde são 

aplicados as técnicas e algoritmos a serem utilizados na resolução do problema. As técnicas 

de mineração de dados são aplicadas de acordo com as tarefas a serem realizadas no 

processo de DCBD. Entre as principais tarefas do DCBD estão (FAYYAD  et al., 1996b): 

associação, classificação, agrupamento e sumarização. Este trabalho abordará mais 

especificamente a tarefa de agrupamento. 

3.2.3 Pós-Processamento 

É a terceira e última etapa do processo de mineração de textos. Nela, os conhecimentos 

criados e extraídos são avaliados. Conforme essa avaliação acontece, podem ser gerados 

relatórios a partir das tendências, padrões ou regularidades observadas no documento 

analisado. Nesta etapa para apoiar a consolidação dos resultados podem ser utilizadas 

métricas de avaliação, ferramentas de visualização e o conhecimento de especialistas 

(EBECKEN; LOPES; COSTA em REZENDE, 2003).   

3.3 Agrupamento (clustering) 

Agrupamento, ou aprendizado não supervisionado, é a tarefa de agrupar objetos de dados 

relacionados (THEODORIS e KOUTROUMBAS, 2006). Ao contrário do aprendizado 

supervisionado, não há um conjunto pré-definido de classes distintas para designar os 

objetos. Em vez disso, novas classes, neste caso aglomerados chamados agrupamentos, ou 

clusters têm de ser encontrados. O agrupamento tem como objetivo identificar grupos de 

dados homogêneos entre si. Os objetos pertencentes a um mesmo agrupamento sempre 

terão características em comum, mas isto não descarta a possibilidade de termos objetos 

que sejam mais compatíveis que outros. Esta tarefa depende de uma série de fatores que 
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influenciam diretamente o resultado tais como: medidas de similaridade ou dissimilaridade, 

número de agrupamentos, índices de avaliação e outros. 
 

(HAN e KIMBER, 2001) dividem os métodos de agrupamento de dados em cinco 

categorias: métodos de particionamento, métodos hierárquicos, métodos baseados em 

densidade, métodos baseados em grades e métodos baseados em modelos. Segundo 

(GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005), os métodos de agrupamento mais conhecidos e 

utilizados são os métodos de particionamento e os métodos hierárquicos descritos a seguir 

em maiores detalhes. 

3.3.1 Métodos de particionamento 

O objetivo dessa abordagem é dividir a base de dados em k agrupamentos, onde o usuário 

determina o número k. A divisão dos dados em agrupamentos se dá sem sobreposição, ou 

seja, cada objeto está em exatamente em um agrupamento. Inicialmente são escolhidos k 

objetos como sendo os centros dos k agrupamentos. Os objetos são então divididos entre os 

k agrupamentos de acordo com o cálculo da distância (medida de similaridade) adotada 

(Figura 3), de forma que cada objeto fique no agrupamento que forneça o menor valor de 

distância entre o objeto e o centro do mesmo (NG e HAN,1994).  

 

Um problema associado ao agrupamento particional é a necessidade de se informar com 

antecedência o número desejado de agrupamentos, além disso, apresenta alta variância, pois 

a seleção dos exemplos representantes afeta, significativamente, o resultado do 

agrupamento e pode fazer com que a solução vá em direção a um máximo local da função 

de avaliação. Para minimizar esse efeito negativo, usualmente os algoritmos são executados 

diversas vezes com exemplos iniciais diferentes, e, então, a melhor solução é atribuída ao 

resultado do processo de agrupamento. Os algoritmos K-Means e K-Medoids são os 

representantes mais utilizados dessa abordagem (BIN et al., 2001; KAUFMAN e 

ROUSSEEUW, 1990). 



 30 

 
Figura 3 - Agrupamento por partição 

3.3.2 Métodos Hierárquicos 

O método hierárquico cria uma decomposição da base de dados na forma de árvore, 

dividindo-a recursivamente em conjuntos de dados menores. Essa divisão pode ser feita de 

duas formas: top-down e botton-up (HAN e KIMBER, 2001) ou como também se encontra 

na literatura, divisivos e aglomerativos, respectivamente. O agrupamento hierárquico pode 

ser visualizado como um dendrograma (Figura 4), na qual os nós pais agrupam os exemplos 

representados pelos nós filhos. 

 

 

 
Figura 4 - Agrupamento hierárquico 
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Essa técnica permite analisar os agrupamentos em diferentes níveis de granularidade, pois 

cada nível do dendrograma descreve um conjunto diferente de agrupamentos. Nessa 

abordagem, não é necessário assumir qualquer número particular de agrupamentos, pois  

qualquer número desejado de agrupamentos pode ser obtido cortando o dendrograma no 

nível apropriado. 

 

Na abordagem aglomerativa parte-se das folhas para a raiz, portanto inicialmente cada 

exemplo é considerado um agrupamento unitário. Em cada etapa, calcula-se a distância 

entre cada par de agrupamentos. Essas distâncias são, geralmente, armazenadas em uma 

matriz de similaridade. Então, são escolhidos dois agrupamentos com a distância mínima, 

juntando-os em seguida. Atualiza-se a matriz de similaridade. Esse processo continua até 

que todos os objetos estejam em um único agrupamento (o nível mais alto da hierarquia), 

ou até que uma condição de término ocorra (por exemplo, o número de agrupamentos 

desejado tenha sido alcançado) (GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2005).  

 

Diferentes abordagens para definir a distância entre agrupamentos distinguem os diferentes 

algoritmos. Os algoritmos frequentemente referenciados como clássicos na literatura de 

agrupamento hierárquico são:  

 

 Single-Linkage: A distância entre dois agrupamentos é definida como a 

menor distância entre todos os pares de objetos pertencentes aos dois 

agrupamentos. Para um par específico, cada um dos dois objetos pertence a 

um agrupamento distinto; 

 

 Average-Linkage: A distância entre dois agrupamentos é definida como a 

distância média entre todos os pares de objetos pertencentes aos dois 

agrupamentos. Para um par específico, cada um dos dois objetos pertence a 

um agrupamento distinto; 

 

 Complete-Linkage: A distância entre dois agrupamentos é definida como a 

maior distância entre todos os pares de objetos pertencentes aos dois 
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agrupamentos. Para um par específico, cada um dos dois objetos pertence a 

um agrupamento distinto; 

 
 Ward: Este método é distinto de todos os outros porque usa uma abordagem 

de análise de variância para avaliar a distância entre os agrupamentos. Este 

método tenta minimizar a Soma dos Quadrados de quaisquer dois 

agrupamentos que podem ser formados a cada passo; 

 
 Centróide: a distância euclidiana é medida entre centróides de dois 

agrupamentos. 

 

Na abordagem divisiva parte-se da raiz para as folhas. Inverte-se o processo por começar 

com todos os objetos em um único agrupamento. Em cada etapa, um agrupamento é 

escolhido e dividido em dois agrupamentos menores. Esse processo continua até que se 

tenha  "n"  agrupamentos ou até que uma condição de término aconteça (GOLDSCHMIDT 

e PASSOS, 2005). 

3.4 Avaliação de Agrupamentos 

A avaliação ou validação dos agrupamentos é importante tanto para objetivos de precisão 

do agrupamento, quanto para validar os resultados do agrupamento em tempo de execução. 

Critérios objetivos de avaliação da qualidade dos agrupamentos podem ser baseados em 

medidas internas, externas ou relativas (THEODORIDIS, S. e KOUTROUMBAS, 2006):  

 

Validação externa: Avaliam-se os resultados do agrupamento comparando-os com 

uma estrutura de classes pré-especificada, que reflete o conhecimento a priori da 

real estrutura dos dados. Para esse tipo de validação são usadas medidas como: 

Precisão (Precision) e Reconvocação (Recall), da área de Recuperação de 

Informação (LANCASTER, 1968), onde a precisão é a proporção de documentos 

recuperados em uma busca que é relevante para o usuário e reconvocação é a 

proporção de documentos relevantes que foram recuperados, e como medida 

harmônica destas duas, o F-Measure (VAN RIJSBERGEN,1979). 
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Validação interna: Geralmente envolve medidas que utilizam os próprios vetores 

dos dados para mensurar o quão bom é o agrupamento, sem consultar uma estrutura 

de classes externa. Para este tipo de validação são usadas medidas como: Coesão, 

Acoplamento e Coeficiente de Silhouette. 

 

Validação relativa: Nessa abordagem ocorrem comparações dos agrupamentos 

encontrados com os agrupamentos resultantes de outras técnicas de agrupamentos. 

Essas técnicas podem incluir a utilização do mesmo algoritmo de agrupamento com 

diferentes configurações, ou até mesmo outros algoritmos. 

 

3.5 Agrupamento de Documentos  

Agrupamento de documentos (document clustering) ou agrupamento de textos (text 

clustering) é um dos principais temas em mineração de textos. Ele se refere ao processo de 

reunir documentos com conteúdos semelhantes em agrupamentos, de acordo com seus 

tópicos (Figura 5), para melhorar a disponibilidade e confiabilidade das aplicações de 

mineração de texto, como recuperação de informações, a classificação de texto, 

sumarização de documentos, a produção de taxonomias, análise de sentimentos etc.  

 

 
Figura 5 - Agrupamento de Documentos 
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A designação dos ítens nos agrupamentos é baseada no cálculo do grau de associação entre 

seus membros e baixo grau entre os membros de agrupamentos diferentes. Vários modelos 

e métricas de similaridade que definem o grau de associação entre os documentos podem 

ser utilizados como, por exemplo, o modelo vetorial com medida de similaridade dadas 

pelo cosseno do ângulo formado pelos vetores de atributos que representam os documentos 

(VAN RIJSBERGEN,1979). 

 

 A área de agrupamento de documentos tem sido estudada intensivamente em razão da sua 

grande aplicabilidade em diversas áreas como Web mining, ferramentas de busca, 

recuperação de informação e análise topológica, dentre outras, o que tem levado a um 

maior trabalho de pesquisa para melhorar a eficiência dos algoritmos usados nesta tarefa 

mantendo a sua escalabilidade. Ao contrário da classificação de documentos, no 

agrupamento não são fornecidos as classes dos documentos.  

 

Como já mencionado anteriormente a maioria dos algoritmos de agrupamento de 

documentos utiliza o modelo VSM para a representação dos documentos. Como 

consequência, um dos grandes desafios que envolvem o agrupamento de documentos é a 

alta dimensionalidade que é gerada sendo necessário em determinadas situações a aplicação 

de técnicas específicas para resolver esta questão.   

 

A mineração de conjuntos de itens frequentes (mining frequent itemsets) e o modelo de 

Alocação Latente de Dirichlet (Latent  Dirichlet Allocation- LDA) (BLEI et al, 2003)  são 

técnicas utilizadas no agrupamento de documentos que tem recebido uma grande 

atenção por parte da comunidade científica nos últimos anos devido a sua capacidade de 

redução drástica da dimensionalidade dos documentos e de proverem uma identificação 

apropriada  das categorias dos agrupamentos, facilitando a navegação.  

 

O método LDA é um modelo probabilístico generativo de um corpus onde os documentos 

são representados através de uma mistura randômica de tópicos latentes (não observados), e 

onde cada tópico é caracterizado por uma distribuição própria de palavras. O LDA 

considera que as palavras carregam informação semântica forte, sendo assim, documentos 
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que discutem tópicos semelhantes usarão um grupo similar de palavras. Os tópicos latentes 

são assim descobertos pela identificação de grupos de palavras no corpus que 

frequentemente ocorrem em conjunto dentro dos documentos.  

 

A técnica de mineração de conjuntos de itens frequentes procura identificar conjuntos de 

um ou mais itens (termos), que frequentemente coocorrem nos textos. Intuitivamente, a 

coocorrência frequente desses itens representa uma unidade conceitual que naturalmente irá 

mapear uma categoria. Nos trabalhos de (STOYANOVICH et al., 2010) e (WEN-YEN et 

al., 2009) podem ser encontrados estudos de casos demonstrando as características de 

desempenho dessas duas técnicas aplicadas em diferentes tipos de bases de dados.  

 

Neste trabalho será utilizada a técnica de mineração de conjuntos de itens frequentes para 

ser aplicada no agrupamento de documentos para a extração da taxonomia. Esta técnica tem 

sido aplicada na tarefa de agrupamento em diversos estudos (BEIL et al., 2002; FUNG et 

al., 2003; YANJUN et al., 2008; WEN et al., 2010) demonstrando eficácia nos resultados 

obtidos, mas a maioria destes algoritmos ignora a relação semântica entre os termos. Com a 

utilização da noção de conjuntos de conceitos frequentes, como base para o algoritmo de 

agrupamento hierárquico de documentos, espera-se superar esta questão. Na geração destes 

conjuntos será utilizado algoritmo Apriori apresentado a seguir. 

3.6 Algoritmo Apriori 

O algoritmo Apriori, desenvolvido por (AGRAWAL e SRIKANT, 1994) foi gerado para a 

mineração de regras de associação (association rules) de onde surgiu o conceito de 

conjuntos de itens frequentes (FIs). Os FIs são empregados para encontrar regras de 

associação entre itens de grandes bases de dados de transações. Regra de associação é uma 

expressão da forma x y, onde x e y são itens (ou conjunto de itens) e significa: transações 

da base de dados que contêm x tendem a conter y. O item ou conjunto de itens representado 

por x é chamado de antecedente da regra e o conjunto de itens representado por y é 

chamado de consequente da regra.  
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Um FIs é um conjunto de itens frequente os quais coocorrem nas transações mais do que 

um dado valor limite chamado de suporte mínimo, com um determinado grau de 

confiança, onde suporte é a medida que corresponde à porcentagem de vezes que ocorre x 

e y simultaneamente sobre o total de transações da base de dados. A confiança é a medida 

que corresponde a porcentagem de vezes que ocorre x e y simultaneamente sobre o total de 

transações que possuem x. 

 

Este algoritmo visto na Figura 6 usa o princípio de que cada subconjunto de um conjunto 

de itens frequentes também deve ser frequente. Esta regra é utilizada para reduzir o número 

de candidatos a serem comparados com cada transação no banco de dados. Todos os 

candidatos gerados que contenham algum subconjunto que não seja frequente são 

eliminados. 

 

 
 

Figura 6 - Algortimo Apriori 
Fonte: adaptado de (KUSIAK, 2002) 

 
 

Minerar regras de associação em uma base de dados de transações tem se mostrado uma 

ferramenta valiosa em diversas áreas e tem se mostrado bastante promissora no tratamento 

de base de dados textuais (KONGTHON, 2004).  No caso da mineração de textos, as regras 

extraídas são vistas como as coocorrências dos termos nos textos e, portanto, são capazes 

de retornar as relações semânticas entre os termos.  
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Estudos sobre FIs na área de mineração de textos recaem em duas categorias: uma é a 

utilização das regras de associação para conduzir uma categorização de textos (ZAIANE e 

ANTOINE, 2002; BING et al., 1998), e a outra é a utilização dos FIs  para o agrupamento 

de textos (BEIL et al., 2002; FUNG  et al., 2003; YANJUN et al., 2008; WEN et al., 2010; 

KRISHNA e BHAVANI, 2010) onde este trabalho se inclui.  

3.7 Agrupamento de documentos baseado em Frequent Itemsets 

Encontram-se disponíveis na literatura diversos trabalhos que tratam da questão de 

agrupamento de documentos utilizando os FIs demonstrando que este assunto tem recebido 

recentemente muita atenção entre os pesquisadores. Uma breve revisão de 

algumas pesquisas recentes, relacionadas ao tópico é apresentada a seguir.         

 

Frequent Itemset based  Hierarchical  Clustering – FIHC é um algoritmo para agrupamento 

desenvolvido por (FUNG et al., 2003) baseado na ideia de conjuntos de itens frequentes 

proposta por (AGRAWAL e SRIKANT, 1994). Esta técnica emprega a noção de FIs para a 

construção e organização dos agrupamentos em uma hierarquia de tópicos. Um FIs é um 

conjunto de termos que coocorrem ou ocorrem conjuntamente em uma fração mínima de 

documentos. Espera-se que documentos no mesmo agrupamento compartilhem mais FIs em 

comuns do que com os documentos que estão nos outros agrupamentos. Algumas 

características importantes dessa abordagem proposta são: redução da dimensionalidade do 

vetor de documentos, criação de agrupamentos com maior precisão, número de 

agrupamentos como parâmetro de entrada opcional e facilidade para navegação pelos 

agrupamentos que apresentam descrições significativas. No entanto, ele ignora o importante 

relacionamento semântico entre os termos.  

 

Seguindo nessa linha (BAGHEL e DHIR, 2010) desenvolveram em seu trabalho um novo 

método chamado Frequent concepts  based  document clustering (FCDC). A proposta do 

algoritmo é agrupar os documentos usando os conceitos (palavras que apresentam o mesmo 

significado) que estão presentes em uma determinada quantidade de documentos.  Esta 

abordagem não considera os documentos como um saco de palavras, mas sim como um 

conjunto de palavras relacionadas semanticamente. Primeiramente é criado um vetor de 
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atributos baseado nos conceitos identificados utilizando a ontologia WordNet. Após a 

criação deste vetor foi utilizado um algoritmo para identificar os conceitos frequentes a 

partir do vetor de atributos. Em seguida os agrupamentos iniciais são formados atribuindo 

um conceito frequente a cada agrupamento. O algoritmo processa os agrupamentos iniciais 

para gerar os agrupamentos finais organizando os numa estrutura hierárquica.  

 

No trabalho de (YANJUN et al., 2008) foram propostos dois métodos para agrupamento de 

documentos, o primeiro é o CFWS (Clustering Based on Frequent Word Sequence), 

baseado na frequência da sequência de palavras. A diferença entre uma sequência de 

palavras e um grupo de palavras é que a sequência de palavras considera a ordem das 

palavras, importante num processamento de linguagem natural, enquanto que o grupo de 

palavras ignora a ordem das mesmas. Neste método existe a possibilidade de haver 

sobreposição nos agrupamentos finais.  

 

O segundo método é o CFWMS (Clustering Based on Frequent Word Meaning Sequences) 

que realiza o agrupamento baseado na sequência de conceitos frequentes. Esses algoritmos 

utilizam como  medida de similaridade a quantidade de termos frequentes ou conceitos 

compartilhados pelos documentos. Eles também mostram que os melhores resultados são 

obtidos quando se utiliza sequências de conceitos frequentes, por esta razão o método 

CFWMS apresenta melhores resultados do que o método CFWS.  Para o pré-

processamento dos documentos o método CFWMS usa sinônimos, hipônimos e hiperônios 

fornecidos pela ontologia WordNet , o que torna a obtenção dos tópicos dos 

documentos mais precisos. Ambos os algoritmos usam o algoritmo General Suffix Tree 

para extrair frases frequentes realizando uma análise prévia com base no conjunto de 

conceito frequentes  a partir das regras de associação. Esses algoritmos têm as seguintes 

desvantagens: eles são sensíveis ao ruído e a outliers, o uso do WordNet poderia gerar 

uma alta dimensionalidade e eles ignoram os outros termos ou conceitos que não são 

frequentes na coleção de documentos. 

 

Neste trabalho apresenta-se uma metodologia que propõe um método de agrupamento de 

documentos inspirado no algoritmo FIHC, mas que se baseia na noção de conjuntos de 
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conceitos frequentes para a geração dos agrupamentos e organização dos mesmos numa 

árvore de tópicos, já que este algoritmo não considera a relação semântica entre os termos.  

Na sua abordagem para agrupamento, o algoritmo FIHC se sobressai no que diz respeito 

aos critérios de: 

 

 Redução da Dimensionalidade. São utilizados somente os itens frequentes que 

ocorrem numa fração mínima de documentos nos vetores de documentos, o que 

reduz drasticamente a dimensionalidade do conjunto de documentos. Estudos 

mostram que o agrupamento com a dimensionalidade reduzida é 

significantemente mais eficiente e escalável; 

 

 Alta acurácia no agrupamento. Os experimentos demonstraram que o método 

FIHC supera os melhores algoritmos para agrupamento de documentos em 

termos de acurácia; 

 

 Número de agrupamentos é um parâmetro opcional de entrada. Mesmo que 

não seja atribuído um valor para este parâmetro o método apresentou uma 

qualidade no agrupamento final próxima ao ideal; 

 
 Facilidade de navegação. A árvore de tópicos gerada fornece uma estrutura 

sensível para a navegação pelos documentos. Cada agrupamento da árvore tem 

um conjunto de itens frequentes como sua descrição o que auxilia a navegação 

pela árvore de tópicos. 
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Capítulo 4 

4 Metodologia  

Este capítulo apresenta a metodologia para a extração semiautomática de uma taxonomia de 

conceitos a partir de uma coleção de textos científicos da área nuclear, considerando o 

referencial teórico discutido nos capítulos 2 e 3. A metodologia tem por objetivo cobrir 

todas as etapas da mineração de texto, desde a seleção dos documentos que irão compor o 

corpus até a geração automática de uma estrutura taxonômica adequada.   

 

O método utilizado para o agrupamento hierárquico de documentos foi baseado no modelo 

Frequent Itemset-based Hierarchical Clustering (FIHC), desenvolvido por (FUNG; KE; 

ESTER, 2003), mas com uma nova abordagem, onde o relacionamento semântico entre os 

termos é levado em consideração, diferentemente do método de origem. A escolha do 

método FIHC, como inspiração, se deve ao fato de que numa comparação com outros 

métodos de agrupamento como UPGMA aglomerativo (JAIN e DUBES,1998; KAUFMAN 

e ROUSSEEUW, 1990) , o Bisecting k-means (KAUFMAN e ROUSSEEUW, 2008) (JAIN 

e DUBES,1998; KAUFMAN e ROUSSEEUW, 1990) e o HFTC (BEIL; ESTER; 

XIAOWEI, 2002), ele, o FIHC,  apresentou um melhor desempenho em termos de acurácia, 

eficiência e sensibilidade a parâmetros, pois permite que o usuário defina a quantidade de 

agrupamentos, e escalabilidade. Além disso, a estrutura hierárquica da árvore de tópicos 

gerada por este método permite uma navegação mais eficiente, pois apresenta uma 

rotulação representativa dos agrupamentos. A seguir são apresentadas cada uma das etapas 

que compõe a metodologia.   

4.1 Definição do corpus da pesquisa   

Para fins deste trabalho de tese foi utilizada como fonte principal de informação a 

Biblioteca Digital MEMÓRIA da CNEN disponível no Centro de Informações Nucleares 

(CIN). Esta biblioteca foi escolhida por sua disponibilidade e por representar a produção 
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acadêmica/científica da CNEN segmentada pelas dimensões de: cronologia, unidade, área 

de atuação e pesquisador. Os diversos tipos de trabalhos que compõem esta memória têm 

uma grande importância para a C & T do país, na medida em que documentam grande parte 

da história da pesquisa na área nuclear no Brasil 

  

O período coberto pela biblioteca MEMÓRIA vai de 1954 até o presente momento. Os 

documentos são classificados em artigos de periódicos científicos (texto completo), 

comunicações e resumos publicados em periódicos científicos, capítulos de livros, livros, 

trabalhos completos em anais de eventos, resumos, expandidos em anais de eventos, 

resumos simples em anais de eventos, relatórios técnicos, teses e dissertações, relatórios 

internos e publicações de iniciação científica.  

 

Atualmente a biblioteca MEMÓRIA já conta com mais de vinte mil referências de 

documentos, sendo que mais de dois terços já com texto completo, cobrindo a área nuclear 

e todas as demais áreas de atuação institucional.  A base de dados contendo as referências 

dos documentos, incluindo seus resumos e textos completos, se encontra no SGBD SQL 

Server (© MicroSoft) e os documentos associados à elas estão no formato PDF 

armazenados em banco de dados.  

 

Optou-se, para utilização neste trabalho, pela criação de um corpus constituído de um 

extrato dessa base, escolhidos segundo os critérios abaixo:  

 

 Período de publicação: 2005-2011  

o Este período foi selecionado, pois, apresenta um volume mais 

consistente de publicações. 

 Idioma: Inglês 

o A maioria dos documentos na base de dados está escritos nesse idioma, 

e o inglês é o idioma que prevalece na literatura mundial sobre a área 

nuclear. 
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 Apresentarem resumos e textos completos  

o Porque os textos completos são mais ricos em informações do que os 

resumos. 

 Tipos de documentos: artigos publicados em revistas indexadas, em congressos, 

em conferências e em workshops 

o Porque esses tipos de documentos expressam melhor a produção 

científica da instituição. 

 

Foram selecionados, após a aplicação dos critérios acima, um total de 2.084 documentos 

cuja distribuição pelas áreas de conhecimento é apresentada no gráfico 1.  

 

 
Gráfico 1 - Distribuição de documentos pelas áreas de conhecimento 

 

4.2 Ambiente de desenvolvimento R 

O ambiente escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi o software R (R 

Development Core Team , 2012). O R é ao mesmo tempo uma linguagem de programação 

e um ambiente para computação estatística e gráfica. Trata-se de uma linguagem gratuita 

sob os termos da Licença Pública Geral GNU 3 (General Public Licence), criada por Ross 
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Ihaka e Robert Gentleman na universidade de Auckland em Nova Zelândia e atualmente 

mantida pela comunidade de desenvolvedores espalhada pelo mundo (BATES, 2011). 

 

É uma linguagem de programação bastante poderosa apresentando uma boa capacidade de 

programação e um conjunto vasto (e em constante crescimento) de pacotes que acrescentam 

diversas funcionalidades à já poderosa versão base do R.  

 

Geralmente, os algoritmos de mineração de dados e mineração de textos geram resultados 

que necessitam de interpretação. Para que esses resultados sejam projetados, é necessário 

adaptá-los aos formatos dos parâmetros de entrada da funcionalidade de geração de 

visualização. Por esta razão a linguagem R foi escolhida, já que fornece tanto pacotes e 

funções que implementam algoritmos de mineração de dados e mineração de textos quanto 

a possibilidade de geração de visualizações.  

 

Os seguintes pacotes do R foram utilizados neste trabalho: 

 

 ARULES - O pacote arules (HAHSLER et al., 2011) fornece uma infraestrutura 

básica para a criação e manipulação de conjuntos de dados de entrada e para 

análise dos conjuntos de itens e regras resultantes. O pacote também inclui 

interfaces para dois algoritmos de mineração rápidos, as implementações em C 

do Apriori e Eclat, de Christian Borgelt. Esses algoritmos podem ser usados 

para extrair conjuntos de itens frequentes, conjuntos máximos de itens 

frequentes e regras de associação; 

 

 IGRAPH - O pacote igraph (CSARDI e NEPUSZ, 2006) pode lidar muito bem 

com gráficos e fornece funções para a geração de grafos aleatórios e regulares, 

visualização e muito mais; 

 

 OPENNLP - O pacote openNLP (FEINERER e HORNIK, 2010) apresenta uma 

coleção de ferramentas para processamento de linguagem natural, incluindo um 
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detector de sentença, um tokenizador, um pos-tagger, um analisador sintático 

dentre outros recursos; 

 

 TM - O pacote tm (FEINERER e HORNIK, 2010) apresenta uma estrutura para 

aplicações de mineração de texto dentro do R. São apresentados métodos para 

importação de dados, manipulação de corpus, pré-processamento, 

gerenciamento de dados de meta e criação de matrizes documentos-termos; 

 

 GPLOTS - O pacote gplots (WARNES, 2012) apresenta várias ferramentas de 

programação em R para plotagem de dados. 

 

Além dos pacotes citados foram desenvolvidas diversas funções durante o decorrer deste 

trabalho para complementar e facilitar as aplicações dos métodos empregados. 

4.3 Fluxo de execução do método  

Neste item apresentam-se as fases que compõe o fluxo de execução do método proposto, 

cujo diagrama pode ser visto na Figura 7, com uma descrição subsequente de cada uma das 

fases.  
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Figura 7 - Diagrama de Fluxo de execução 
 

4.3.1 Geração do Corpus 

Na etapa de geração do corpus utilizado neste trabalho não foi aplicada nenhuma técnica de 

mineração de textos ou análise gramatical e ela se constitui dos seguintes passos:  

 

 Extração dos documentos: fase onde foram extraídos da base de dados MEMÓRIA 

os documentos que atendiam aos critérios detalhados no item 4.1;   

 

 Conversão dos textos em PDF para formato TXT: esta fase é necessária para que 

os mesmos possam ser adequadamente trabalhados. Neste passo foi desenvolvida 

uma função específica para realizar a conversão dos documentos. Examinando os 

dados gerados após este passo verificou-se que houve perdas no que diz respeito ao 

reconhecimento dos textos que apresentavam equações e imagens; 

 

 Padronização dos documentos – esta fase extrai dos documentos, quando existiam, 

o cabeçalho (título, autores, resumo), os agradecimentos e as referencias, conforme 

mostrado na Figura 8, de forma a reduzir o número de termos a serem trabalhados.  
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Figura 8 - Partes excluídas dos documentos 

 

 

Tais procedimentos visam minimizar o “ruído” no corpus tais como, nomes próprios, nome 

das instituições, financiadores etc, além da super-representação dos termos referidos pelos 

resumos.  Para a realização dessa padronização foram criadas funções para remoção das 

referências, remoção da parte inicial do texto, remoção dos agradecimentos e remoção de 

caracteres estranhos.  Alguns documentos, no entanto, não puderam ser processados em 

razão do tipo de programa utilizado na gravação para o formato PDF tendo sido 

descartados. Além disso, durante a fase de geração do corpus foram identificados alguns 

problemas nos documentos em PDF que resultaram na redução do mesmo em 243 

documentos conforme mostrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Exclusão de documentos do Corpus 
 

4.3.2 Pré-processamento 

Na etapa de pré-processamento foram utilizadas técnicas para limpeza e estruturação dos 

textos de entrada de maneira que apenas os termos com significado para o contexto 

permaneçam com a consequente redução do número de atributos a se considerar. Esta etapa 

também envolve a utilização do Tesauro ETDE/INIS para a identificação das relações 

semânticas de sinonímia entre os termos e geração da lista de sinônimos que será utilizado 

na seleção dos atributos.  
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4.3.2.1 Extração e Uso do Tesauro ETDE/INIS 
 

O Tesauro ETDE/INIS (AIEA, 2004) é um vocabulário controlado, em inglês, contendo 

mais de 30.000 termos, confeccionado por especialistas internacionais da área nuclear, 

seguindo uma estrutura de árvores hierárquicas onde cada termo tem uma correspondência 

unívoca com um conceito.  Os termos do Tesauro são listados em ordem alfabética. Para 

cada entrada é apresentado um “Word block” (Figura 10) contendo os termos associados a 

esta entrada em particular. 

 

 
Figura 10 - Organização do Tesauro ETDE/INIS em Word blocks 

 
 

No “Word block” os termos que têm uma relação hierárquica com a entrada são 

identificados pela convenção BT (broad term) termo mais amplo, e  NT (narrow term) para 

termo mais específico; um termo com uma relação de afinidade é identificado por RT 

(related term) termo relacionado; termos com uma relação preferencial são identificados 

pelo símbolo USE ou SEE e UF (used for)  usados para. No caso de múltiplas relações USE 

para um termo restrito, todos os descritores listados devem ser utilizados para indexar ou 

pesquisar um determinado conceito. Em caso de múltiplas relações SEE, um ou mais dos 

descritores listados devem ser considerados para indexação ou pesquisa deste conceito. 
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Para fins desse trabalho será dada maior atenção nos termos onde existe uma relação de 

sinonímia definida pelas convenções USE e UF. 

 

A normalização dos documentos no que envolve a remoção de abreviaturas, erros de 

digitação ou ortografia e a criação de uma stoplist confiável são fases que muito se 

beneficiam com a existência de um tesauro.  

 

A partir de cada termo do Tesauro ETDE/INIS identificou-se os termos de mesmo 

significado, isto é, associados ao mesmo conceito, por meio da relação preferencial, e 

construímos os nossos conjuntos de sinônimos, ou seja, cada conjunto de sinônimos 

equivale a um conceito (Figura 11), e que posteriormente serão utilizados na representação 

dos documentos. Para este processamento foram desenvolvidas funções específicas para 

extração do Tesauro ETDE/INIS do sítio da AIEA e para a geração da lista dos conjuntos 

de sinônimos. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 - Exemplo dos conjuntos de sinônimos 
 

 
 

4.3.2.2 Limpeza do Corpus 
 

Existem várias etapas que fazem parte do pré-processamento  que transformam 

um documento de texto, de entrada, em um conjunto de unidades lexicais (tokens), de saída, 

de maneira a ser utilizado em um vetor de atributos. São elas: 

 

a. Leitura dos textos fazendo uma tokenização isto é, o documento é decomposto em 

cada termo que o compõe. Os delimitadores utilizados para tokenização geralmente são: 

Conceito 4998  "climate models" 
 
Conceito 4999 "climates" 
 
Conceito 5000 "climatic change"       "global climate change" 
 
Conceito 5001 “nuclear energy” “atomic energy” 
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o espaço em branco entre os termos, quebras de linhas, tabulações, e alguns caracteres 

especiais; 

b. Remoção de caracteres estranhos (Ex: fórmulas); 

c. Conversão dos textos para caracteres minúsculos;  

d. Eliminação de espaços em branco desnecessários;  

e. Remoção de pontuação ; 

f. Eliminação de stopwords presentes nos textos. Stopwords são termos não 

representativos para um documento que encontram-se em uma lista chamada stoplist. 

Esta lista geralmente é composta por: preposições, artigos, advérbios, pronomes, 

conjunções e outras palavras consideradas não relevantes para o contexto. Para garantir 

que não houvesse na lista de stopwords nenhum conceito contido no Tesauro foi 

desenvolvida uma função que validasse essa situação;  

g. Remoção de caracteres numéricos;  

h. Part of speech Tagging (POS) Marcação das palavras com as etiquetas (tags) 

linguísticas representando suas classes gramaticais. Neste trabalho foi utilizado o 

conjunto de etiquetas PENN Treebank Tags (MITCHELL et al., 1993) cuja  tabela 

completa pode ser encontrada no Anexo I. Na Figura 12 pode ser vista a representação 

do documento após esta etapa. 

 

 
 

Figura 12 - Documento de saída após POS 
 

Texto Entrada: 
 
" nowadays teletherapy machines cobalt cesium replaced linear accelerators radioactive 
attached makes safer radiological maximum photon energy accelerators photons energies 
atomic nucleus high constitute target accelerator neutrons..” 
 
Texto de Saída: 
 
" nowadays/RB teletherapy/NN machines/NNS cobalt/NN cesium/NN replaced/VBD linear/JJ 
accelerators/NNS radioactive/JJ attached/VBN makes/VBZ safer/JJR radiological/NN 
maximum/NN photon/NN energy/NN accelerators/NNS photons/NNS energies/NNS atomic/JJ 
nucleus/JJ high/JJ constitute/VBP target/NN accelerator/NN neutrons/NNS ….. 
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4.3.2.3 Extração dos termos  
 

Como os termos correspondem a representação linguística dos conceitos nos textos 

(SAGER et al., 1980),  o próximo passo consiste em identificar e extrair, a partir de cada 

texto, os termos e multi-termos (n-gramas) de interesse para o nosso estudo. Primeiramente 

identificam-se como estes termos estão estruturados sintaticamente. 

 

Avaliando dicionários de vocabulários técnicos constatou-se que a maioria dos termos 

técnicos é constituída principalmente de sintagmas nominais contendo adjetivos, 

substantivos e ocasionalmente preposições; raramente contém verbos, advérbios ou 

conjunções (KATZ e JUSTESON, 1995).  A estrutura dos termos técnicos pode ser 

ilustrada pela avaliação de fontes de diferentes domínios, mas para fins desse trabalho 

apenas o Tesauro ETDE/INIS foi utilizado e para essa tarefa foi desenvolvida uma função 

para determinar a estrutura sintática do seu conteúdo. Na avaliação em questão utilizou-se 

novamente o conjunto de etiquetas PENN Treebank Tags e, para mais de 50% dos 

conceitos que se encontram no Tesauro ETDE/INIS, obteve-se o resultado visto na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Estrutura dos termos técnicos do Tesauro ETDE/INIS da AIEA 
 

POS Tags % 

JJ/NNS  5.0 

JJ/NN  5.0 

NNS  10.0 

NN  14.0 

NN/NN  16.0 

NN/NNS  19.0 
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Partindo desse resultado, inicia-se a extração dos possíveis termos candidatos, considerando 

que estes podem ser formados por até duas palavras (2-gramas) e que atendem aos 

seguintes filtros linguísticos:  

 

 Um substantivo, identificados pelas etiquetas NN (noun singular) ou NNS (noun 

plural); ou 

 Dois substantivos em sequência (NN NN, NNS NNS, NN NNS,NNS NN) ;ou 

 Um adjetivo, identificado pela etiqueta JJ, seguido de um substantivo (NN ou 

NNS).  

 

Após esta etapa cada documento se fará representar por um conjunto de sintagmas 

nominais.  

 

4.3.2.4 Representação vetorial do documento por conceitos 
 

No modelo de espaço vetorial, um documento é representado como um vetor de atributos   

d = (tft1, ..., ..., .. tfti), onde tft retorna a frequência absoluta de termo t € T no documento 

d € D, onde D é o conjunto de documentos e T = {t1,t2, ...,...., ti} é 

o conjunto de todos os termos diferentes que ocorrem em D.  No método proposto  utiliza-

se a medida da Frequência Inversa de um Documento, conhecida como Tf-Idf (Term 

Frenquency - Inverse Document Frequency),  na representação vetorial do documento. 

Essa medida define a importância do termo dentro da coleção de documentos e aumenta a 

acurácia do agrupamento.  O Tf representa a frequência do termo no documento, ou seja, 

quanto maior, mais relevante é o termo para descrever o documento e o Idf a frequência 

inversa do termo entre os documentos do corpus, ou seja, o termo que aparece em muitos 

documentos não é útil para distinguir relevância.  

 

No método proposto, baseado no Tesauro ETDE/INIS, os conceitos dos documentos são 

identificados como um conjunto de termos que  tem significados comuns ou apresentam 
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uma relação de sinonímia. A Figura 13 apresenta o processo de geração da matriz 

documentos versus conceitos.  

 

 

 
 

Figura 13 - Representação Vetorial 
 

 

A partir da lista de sinônimos gerada previamente os termos que apresentam esta relação 

são substituídos nos documentos pelo conceito principal a que estão associados. Os 

conceitos com frequência menor que cinco e tamanho menor que quatro foram eliminados. 

A seguir calcula-se a frequência  dos conceitos  da seguinte forma: 

 

Cfc = ∑  tftm     Equação 1 
tm € r(c) 

 
Onde r (c) é o conjunto dos diferentes termos do documento di que estão associados ao 

conceito C.  

 

Se quatro termos t1, t2, t3, t4 tem frequência de termos (terms frequencies) tft1, tft2, tft3, tft4 

respectivamente, e eles tem o mesmo significado e estão associados ao conceito C1 então: 

 

Cfc1 = tft1 +  tft2 + tft3 + tft4   Equação 2 
 
 
O peso de cada conceito C do documento d é calculado como:    

 
 

Pc = Cfc × idfc     Equação 3 
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Onde idfc é o inverso da frequência do conceito C através do cálculo do número de 

documentos nos quais o conceito C aparece. Ao final cada documento d é representado por 

um vetor de pesos dos conceitos. 

 
d = (Pc1, Pc2, Pc3,........,Pci) 

4.3.3 Processamento 

Ao contrário dos métodos aglomerativos e divisivos que são “document-centered”, isto é, a 

similaridade entre os documentos é ponto chave na construção dos agrupamentos. No 

método FIHC, no qual se baseia este trabalho, a medida de coesão de um agrupamento é 

feita diretamente usando os conjuntos de itens frequentes, no nosso caso, os conjuntos de 

conceitos frequentes, é “cluster-centered”.  Os documentos que aparecem num mesmo 

agrupamento compartilham mais conjuntos de conceitos do que aqueles que estão em 

outros agrupamentos. 

 

Para um melhor entendimento do método proposto apresentam-se algumas definições 

iniciais lembrando que neste trabalho cada item se refere a um conceito identificado no 

documento. 

 

 Conjunto de itens frequentes global (global frequent itemset), doravante 

denominado GFIs (Figura 14), se refere a um conjunto de conceitos que 

aparecem juntos em uma fração mínima de documentos.  Um suporte mínimo 

global, definindo uma percentagem mínima de documentos, deve ser 

especificado para este propósito. O algoritmo Apriori (AGRAWAL & 

SRIKANT, 1994) foi empregado para encontrar os GFIs.  

 

 
Figura 14 - GFIs 
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 O suporte global (global support), doravante denominado GS, de um conjunto 

de itens é a percentagem de documentos que contem aquele conjunto. 

 
 Item frequente global (global frequent item), doravante denominado GFI, se 

refere a um item que pertença a algum GFIs. Um GFIs que contem k itens é 

chamado de k-conjunto de itens frequentes global (global frequent k-itemset), 

doravante denominado, K-GFIs. Um GFI é considerado frequente num 

agrupamento Ai se o item estiver contido numa fração mínima de documentos 

em Ai. Um suporte mínimo de agrupamento, definindo uma percentagem 

mínima de documentos em Ai, deve ser especificado para este propósito. 

 

 O suporte no agrupamento (cluster support) de um item em Ai, doravante 

denominado CS, é a percentagem de documentos em Ai, que contem o item.   

 

A proposta deste método é agrupar os documentos utilizando os conjuntos de conceitos que 

estão presentes em uma fração mínima de documentos, dessa forma o documento não é 

visto como um saco de palavras, mas sim como um saco de conceitos. Na Figura 15 

observam-se as fases que compõe a etapa do processamento e na sequência o que acontece 

em cada uma delas. 

 

 
Figura 15 - Fluxo do processamento  
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Cada documento do corpus é representado por um vetor de frequências de conceitos, vide 

Tabela 2. O documento inicial passa por um processo onde os termos que o compõe são 

substituídos pelos conceitos a que estão relacionados, baseado na lista de sinônimos 

extraída do Tesauro ETDE/INIS. A seguir a frequência ponderada dos conceitos é 

calculada usando a medida Cf x Idfc. 

 
Tabela 2 - Vetor do documento 

 

 
 

4.3.3.1 Extração dos conjuntos de conceitos frequentes 
 

Nesta fase aplica-se o algoritmo Apriori na matriz de documentos versus conceitos para a 

extração dos GFIs (Tabela 3), baseado num suporte mínimo global.  Os GFIs selecionados 

serão utilizados para reduzir a dimensionalidade da matriz de documentos versus conceitos, 

pois o vetor de atributos gerado será construído somente com os GFI. O vetor de atributos 

de dimensão reduzida será utilizado no lugar do vetor de documentos original. A redução 

significativa da dimensão melhora a eficiência e a escalabilidade do método.  
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Tabela 3 - GFIs  com suporte mínimo global = 15 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.3.3.2 Criação dos agrupamentos iniciais para cada GFIs 
 

Após encontrar os GFIs construímos os agrupamentos iniciais para cada um deles, isto é, 

cada agrupamento inicial incluirá todos os documentos que contém determinado GFIs. Os 

agrupamentos iniciais apresentam sobreposição porque um documento pode conter diversos 

GFIs. Uma característica desses agrupamentos iniciais é que todos os documentos em um 

agrupamento contêm todos os itens daquele GFIs que definem o agrupamento, isto 

significa que todos os itens são mandatórios para o agrupamento. Os GFIs são 

utilizados como identificadores dos agrupamentos. Se um agrupamento pertence ao GFIs1 

então a identificação (ID) do agrupamento será GFIs1. Estas IDs servem a outro propósito: 

o conjunto de itens que pertencem a elas estabelece uma estrutura hierárquica na fase de 

construção da árvore.  Um exemplo dos agrupamentos iniciais pode ser visto na Tabela 4 

abaixo.  
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Tabela 4 - Agrupamentos Iniciais com sobreposição dos documentos  
 

ID do agrupamento (GFIs) Documentos do agrupamento Itens frequentes do 
agrupamento (CFI) e 

suporte no 
agrupamento (CS) 

{physics}  d10, d16, d17, d19, d21, d24,d29  energy 61%    
irradiation 65 %  

physics  100% 
{peaks}  d1, d11, d23, d26, d28, d34, d36, 

d39, d41, d47, d51  
peaks 90%  

{behavior}  d1, d18,d20, d26, d29, d32  energy  78%  
behavior  100%  

{energy,  materials}  d8, d20, d31, d33, d35,d41, d43, 
d46, d55, d60, d64, d77, d82  

energy 85%  
materials 100%  

{concentration,  energy,                                           
materials}  

d2,  d4, d16, d18, d21, d24 d31, 
d32, d40, d44, d47, d49, d56, d59 

,d86  

concentration  100%      
energy  100%   

 materials 100%  
 

 

4.3.3.3 Eliminando a sobreposição 
 

Uma vez que o algoritmo proposto é do tipo hard clustering, isto é, cada documento 

pertence a somente um agrupamento, o próximo passo é fazer a disjunção nos 

agrupamentos. Para cada documento é identificado o “melhor” agrupamento inicial e este 

documento será mantido somente neste agrupamento e removido dos outros agrupamentos 

nos quais ele estava associado.   

 

Um agrupamento inicial Ai é bom para um documento dock se existem tantos GFI no dock 

quanto aparecem em muitos documentos em Ai. Nesta situação, consideram-se os itens 

frequentes do agrupamento, doravante designado CFI (cluster frequent item), como ponto 

de referência para o agrupamento. Um item x é frequente em um agrupamento Ai se x está 

contido numa fração mínima de documentos em Ai. O CS de x em Ai é a porcentagem de 

documento em Ai que contém x. Na terceira coluna da Tabela 4 encontram-se o CFI dos 

agrupamentos e seus respectivos CS, considerando que o suporte mínimo de 

agrupamento é de 60%. Após esta fase cada documento irá pertencer somente a um 
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agrupamento. Nesta etapa se garante que, todos os documentos de um agrupamento contêm 

os itens do ID do agrupamento.  

 

Uma função de corte SCORE (FUNG; KE; ESTER, 2003) é utilizada para o cálculo desta 

adequabilidade do documento em relação aos agrupamentos:  

 
           Equação 4 

 

 

Onde: 

 x representa um GFI no docj e o item é também frequente no agrupamento Ai  

 x’ representa um GFI no docj, mas o item não é frequente no agrupamento Ai  

 n(x) é a frequência ponderada de x no vetor de atributos de docj  

 n(x’) é a frequência ponderada de x’ no vetor de atributos de docj  

 CS é o suporte no agrupamento do ítem x 

 GS é o suporte global do GFI 

 

O primeiro termo da função premia o agrupamento Ai se um GFI x é frequente no 

agrupamento Ai.  Para capturar a importância do item em diferentes agrupamentos, 

multiplica-se a frequência de x em docj pelo seu CS em Ai. O segundo termo da função 

penaliza o agrupamento Ai se um GFI x’ em docj não é frequente no agrupamento Ai. A 

frequência de x’ é então multiplicada pelo seu GS que é visto como a importância de x’ no 

conjunto dos documentos. Esta parte encapsula o conceito de dissimilaridade dentro da 

pontuação. 

 

Se um documento pertence a diversos agrupamentos então é calculada  uma pontuação em 

relação a cada agrupamento no qual o documento aparece e o que apresentar a pontuação 

mais alta será o agrupamento onde o documento ficará. Se houver mais de um agrupamento 

selecionado, isto é, dois ou mais agrupamentos obtiverem a mesma pontuação, então o 

documento será designado ao agrupamento que apresentar o ID mais longo, pois este 

apresenta especificidade maior em função do número maior de itens. Como houve a 

)]()([)]()([)( xGSxnxCSxndocAScore
xx

ji  




 60 

remoção de alguns documentos dos agrupamentos iniciais os CFI de cada agrupamento 

devem ser novamente recalculados, sendo que, nesta operação, também devem ser 

considerados todos os documentos de todos os descendentes do agrupamento. Um 

agrupamento é um descendente do agrupamento Ai se o seu ID for um superconjunto do ID 

de Ai. Um exemplo dos agrupamentos resultantes após esta fase pode ser visto na Tabela 5 

abaixo. Os agrupamentos que ficarem sem documentos serão excluídos do processamento 

desde que não tenham agrupamento filho. 

 
Tabela 5 - Agrupamentos Iniciais sem sobreposição dos documentos (sup. min. 60%) 

 
ID do agrupamento (GFIs) Documentos do agrupamento Itens frequentes do 

agrupamento (CFI) e 
suporte no 

agrupamento (CS) 
{physics}  d10, d16, d17, d19, d21, d24,  energy 64%    

irradiation 67 %  
physics  100%  

{peaks}  d1, d11, d23, d28, d34, d36, d39, 
d41, d47, d51,  

peaks 100%  

{behavior}      

{energy,  materials}  d8, d20, d31, d33, d35,d41, d43, 
d46, d55, d60, d64, d77, d82  

energy 100%  
materials 100%  

{concentration,  energy,            
materials}  

d2,  d4, d16, d18, d21, d24,d32, 
d40, d44, d47, d49, d56, d59, d86  

concentration  100%      
energy  100%    

materials 100%  
 
 

É importante ressaltar as diferenças entre o ID do agrupamento e o conjunto de itens 

frequentes associado ao agrupamento. O ID do agrupamento é um conjunto de itens 

mandatórios do agrupamento o qual todos os documentos pertencentes ao agrupamento 

devem conter todos os itens que nele aparecem. O ID do agrupamento é utilizado para 

construir um agrupamento inicial e para a identificação do agrupamento. Por outro lado um 

item frequente do agrupamento (GFI) é obrigatório aparecer em uma fração mínima de 

documentos do agrupamento. Os itens frequentes do agrupamento são utilizados na 

rotulação do agrupamento na árvore, como descritores dos tópicos do agrupamento.  
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4.3.3.4 Construção da árvore de agrupamentos 
 

Os agrupamentos resultantes da etapa anterior podem ser vistos como um conjunto de 

tópicos e subtópicos dentro da coleção de documentos. A partir deles inicia-se a criação da 

árvore hierárquica de agrupamentos baseada na similaridade entre os agrupamentos. Na 

árvore de agrupamentos, cada agrupamento, exceto o nó raiz, tem exatamente um pai. O ID 

de um agrupamento pai é mais geral que o ID de um agrupamento filho e eles são 

semelhantes em certo grau.  Na árvore de agrupamentos, no nó raiz ficam os documentos 

não-agrupados constituindo o nível 0.  

 

Cada agrupamento utiliza um K-GFIs como ID do agrupamento o que significa que este 

agrupamento irá aparecer no nível k da árvore. A árvore é construída de baixo para cima 

(bottom-up) pela seleção do melhor pai no nível k-1 para cada agrupamento no nível k. O 

ID do agrupamento pai deve ser um subconjunto do ID do agrupamento filho. 

Considerando todos os documentos do agrupamento filho como um documento único, o 

critério para seleção do melhor pai é similar ao critério utilizado na escolha do melhor 

agrupamento para um documento, isto é, utiliza-se a função SCORE para se calcular a 

pontuação de um agrupamento contra os seus potenciais pais e aquele que tiver uma maior 

pontuação será selecionado para pai. 

 

Exemplo: o Agrupamento {concentration,energy,materials} contém um ID formado por  3-

itens sendo assim ele está localizado no  nível 3 da árvore.  Seus potenciais pais são os 

agrupamentos {concentration,materials}  e {concentration,energy}, localizados no nível 2 

da árvore, já que seus  ID são formados por 2-itens. Supondo que o agrupamento 

{concentration,materials} obtenha uma pontuação maior então ele se torna o pai do 

agrupamento {concentration,energy,materials), como vê-se na Figura 16. 
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Figura 16 - Construção da árvore (seleção do melhor pai) 

 
 

4.3.3.5 Aparando a árvore de agrupamentos 
 

A árvore de agrupamento pode ser ampla e profunda, especialmente se for usado um 

suporte mínimo global pequeno, o que não a torna adequada para navegação. O objetivo de 

aparar a árvore é de remover, de forma eficiente, agrupamentos sobrepostos baseado na 

noção de similaridade entre os agrupamentos (similarity inter-clusters) ou Inter_sim.  A 

similaridade entre os agrupamentos é o principal fator para o processo de fusão de 

agrupamentos.  

 

Para calcular a Inter_sim entre os agrupamentos Ai e Aj primeiro deve-se calcular a 

similaridade de Ai para Aj e a similaridade de Aj para Ai. A ideia é que se dois 

agrupamentos são muito similares (Similaridade > 1), então estes deveriam ser reunidos 

num agrupamento único. A ideia é tratar um agrupamento como um documento conceitual, 

isto é, considerando todos os documentos do agrupamento, e medir a sua pontuação contra 

o outro agrupamento usando a função de corte SCORE. A única diferença é que a 
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pontuação tem de ser normalizado para remover o efeito da variação tamanho do 

documento. 
           Equação 5 
 

 

 

 
 
 
Onde: 
 

 Ai e Aj são dois agrupamentos distintos 

  doc(Aj) é a combinação de todos os documentos da sub árvore de Aj em um 

documento único 

  x representa um GFI do doc(Aj) que também é frequente no agrupamento Ai; 

  x’ representa um GFI do doc(Aj) que não é  frequente no agrupamento Ai;  

 n(x) é a frequência ponderada de x no vetor de atributos do doc(Aj );  

 n(x’) é a frequência ponderada de x’ no vetor de atributos do doc(Aj ). 

 
A Inter_sim entre os agrupamentos Ai e Aj é definida como sendo a média geométrica das 

duas pontuações normalizadas Sim (Ai ←Aj) e Sim (Aj ←Ai)  

            

 
           Equação 6 

 

 

Apresenta-se a seguir as duas formas de se aparar a árvore. 

 

Aparando os filhos. O objetivo de aparar os filhos é para encurtar,  de forma eficiente, a 

árvore, substituindo agrupamentos filhos pelos seus pais.  O critério baseia-se 

na similaridade entre agrupamentos entre um pai e seu filho. Um agrupamento filho é 

1
)()(
))((

)( 




  x x

ji
ji xnxn

AdocAScore
AASim

2
1

)]()([)(_ ijjiji AASimAASimAASimInter 



 64 

substituído somente se for similar ao seu pai. O raciocínio aqui é que, se um subtópico (p.e 

concentration energy) é muito semelhante ao tópico de seu pai (energy, por exemplo), o 

subtópico é provavelmente muito específico e pode ser removido. A seguir é apresentado o 

algoritmo e na Figura 17 o esquema desse tipo de fusão: 

 

1. Examine a árvore de baixo para cima 

2. Para cada nó que não seja folha, calcular a Inter_Sim entre o agrupamento 

pai e cada um dos seus filhos 

3. Se o valor da Inter_Sim for maior que 1, aparar o agrupamento filho. Se um 

agrupamento for suprimido, seus filhos tornam-se filhos dos seus avós  

 

 
Figura 17 - Fusão entre pai e filho 

 
 
Fusão entre nós irmãos. Frequentemente há muitos agrupamentos no nível 1 da árvore o 

que demanda uma redução dessa dimensão. A fusão entre nós irmãos irá juntar os 

agrupamentos similares no nível 1.  Calcula-se a Inter_Sim para cada par de agrupamentos 

do nível 1  e junta-se o par de agrupamentos que apresentar a maior Inter_Sim. Com a fusão 

destes dois agrupamentos, os filhos dos dois agrupamentos tornam-se filhos do 

agrupamento resultante. Este procedimento é repetido para o resto dos agrupamentos do 

nível 1 até que um número de agrupamento definido pelo usuário seja alcançado, ou , caso 

este não número não tenha sido definido, o algoritmo terminará quando todos os pares de 
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agrupamentos  no nível 1 apresentarem uma valor de Inter-Sim abaixo ou o igual a 1. A 

comparação entre os pares garante que apenas os agrupamentos semelhantes sejam 

juntados. Esta forma de aparar a árvore é similar  a  fusão entre os pares do método de 

agrupamento aglomerativo. A diferença é que no método aglomerativo aplica-se a 

fusão a todos os agrupamentos, que em muitas vezes se torna o gargalo para a 

escalabilidade. No método FIHC,  a fusão é aplicada apenas nos agrupamentos do nível 1, 

cuja quantidade é limitada ao número de GFI. A seguir é apresentado o algoritmo e na 

Figura 18 o esquema desse tipo de fusão: 

 

1. Calcular a Inter_Sim para cada par de agrupamentos do nível 1 

2. Juntar o par de agrupamentos que tem a mais alta  Inter_Sim  

3. Repetir os passos acima até que 

3.1 Seja alcançado um número de agrupamentos definido pelo usuário, 

ou 

3.2 Todos os pares de agrupamentos do nível 1 apresentarem Inter_Sim 

menor ou igual a 1  

 

 
Figura 18 - Fusão entre irmãos 

 
 
 
A hierarquia gerada pelo processo de agrupamento de documentos por si só não se constitui 

em uma taxonomia. A noção de diferenciação é capturada pela variação da "coesão" entre 

as camadas sucessivas da taxonomia. Conforme descrito na metodologia, a medida de 
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coesão utilizada  são os conjuntos de conceitos frequentes.  Após a estrutura da árvore 

estar montada deve-se agora descrever  a rotulação para cada agrupamento. 

4.3.4 Rotulação dos agrupamentos hierárquicos 

As hierarquias de documentos fornecem visões de uma coleção em diferentes níveis de 

granularidade, tornando mais fácil visualizar e explorar grandes coleções de documentos. 

Os tópicos utilizados como descritores em cada nível da hierarquia desempenham um papel 

importante para ajudar na navegação da árvore e na descrição compreensiva dos 

agrupamentos.  Um dos problemas das metodologias de geração semiautomática e 

automática de taxonomias é o processo de identificar o tópico ou a lista de tópicos mais 

significativa que discrimina cada agrupamento, ou seja, o rótulo do agrupamento.  

 

Dentro desse enfoque diversos trabalhos têm sido propostos de maneira a melhorar a 

identificação dos tópicos em agrupamentos de documentos nas tarefas de mineração de 

textos e recuperação de informação. (MOURA et al., 2008) propôs uma método para 

rotular agrupamentos hierárquicos que é completamente independente do método de 

agrupamento. Este método decide automaticamente o número de palavras em cada lista do 

rótulo evitando repetições de palavras nos galhos da árvore e fornece um tipo de poda para 

a árvore de agrupamento. Muitas das abordagens existentes para rotulação de agrupamentos 

hierárquicos são baseadas na avaliação da frequência dos termos dentro dos documentos 

contidos no mesmo agrupamento, nessa linha podem ser citados os trabalhos de: 

 

 (POPESCUL e UNGAR, 2000), propuseram dois métodos em sua pesquisa. O 

primeiro método baseado no teste de significância qui-quadrado para detectar 

diferentes usos das palavras através de diferentes agrupamentos em uma hierarquia 

de documentos. O segundo método seleciona as palavras que ocorrem com 

frequência em um agrupamento e descrimina de maneira eficaz o agrupamento em 

questão dos outros agrupamentos; 

 



 67 

 (TREERATPITUK e CALLAN, 2006) utilizam métodos mais complexos 

combinando os DF (Document Frequency) e TF (Term Frequency) na coleta 

estatística de frases, seleção de rótulos ranqueados a partir de frases baseadas no 

DF, cálculo do DScore (Descriptive Score) para cada rótulo candidato, e por fim o 

cálculo do Cutoff Point, que decide quantos rótulos candidatos serão exibidos 

baseado no DScore, além da possibilidade de retornar ao termo original; 

 

 (GLOVER et al., 2002) mostra como uma abordagem simples como apresentar uma 

lista dos termos mais relevantes de cada grupo, ordenando os termos com o uso de 

algum calculo estatístico, pode ser uma boa descrição do grupo, diferenciando o 

grupo de seus irmãos e pais na hierarquia de grupos.  

 
Segundo (TREERATPITUK e CALLAN, 2006) a rotulação de agrupamentos hierárquicos, 

se pressupõe a existência de uma hierarquia de agrupamentos de documentos, consistindo 

em atribuir bons descritores para cada nó da árvore. Os descritores de agrupamentos mais 

comuns são nomes concisos ou uma lista de termos e frases.  Por exemplo, um cluster de 

documentos sobre natural language processing pode ser descrito pelo rótulo “natural 

language processing” ou a lista de termos “tag, text, linguist, lexicon, corpus, tagger, word, 

syntax, grammar.” O objetivo são rótulos concisos que são semelhantes ao que uma pessoa 

pode criar manualmente. Um bom descritor para um agrupamento não deve apenas indicar 

o principal conceito do agrupamento, mas sim também diferenciar o agrupamento de seus 

irmãos e de seu pai. 

 

Na visão de (SHANKAR e PUDI, 2010) a detecção de tópicos é um problema que tem uma 

estreita relação com o problema de agrupamento de documentos, se vistos dentro do 

contexto da mineração de conjunto de itens frequentes. O problema do agrupamento de 

documentos está em agrupar os documentos com a ideia de que "documentos similares 

compartilham muitas palavras-chaves em comum". Alternativamente, o problema na 

detecção de tópicos está em agrupar palavras-chaves que estejam relacionadas em tópicos 

representativos com a ideia de que "palavras-chaves similares estão presentes nos mesmos 

documentos". Para eles ambos os problemas são naturalmente resolvidos utilizando a 

mineração de conjuntos de itens frequentes. 
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Para o primeiro problema, as palavras-chaves em um documento são tratadas como itens e 

os documentos, vistos como um conjunto de palavras-chaves é análogo as transações em 

uma cesta de supermercado (AGRAWAL e SRIKANT, 1994).  Dessa forma a combinação 

frequente entre palavras-chaves (conjunto frequente de itens) que são comuns a um grupo 

de documentos conduz a que se considere que aqueles documentos são similares auxiliando 

na definição dos agrupamentos. A esta representação dá-se o nome de doc-space. 

 

Para o segundo problema os próprios documentos são tratados como itens e as palavras-

chave são análogas às transações - o conjunto de documentos que contém uma palavra-

chave é a transação para aquela palavra-chave. Sendo assim a combinação frequente de 

documentos (conjunto frequente de itens) que são comuns a um grupo de palavras-chave 

conduz a que se considere que aquelas palavras-chave são similares entre si auxiliando na 

definição dos tópicos. A esta representação dá-se o nome de topic-space. 

 

Neste contexto o seguinte preceito captura o relacionamento entre as representações acima 

expostas. Se um conjunto de palavras-chave é frequente no doc-space, os documentos 

contendo estas palavras também serão frequente no topic-space e vice-versa. As analogias 

acima entre o agrupamento de documentos, a detecção de tópicos e a mineração de 

conjuntos de itens frequentes são resumidas na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Agrupamento de documentos e Detecção de tópicos 

Fonte: SHANKAR e PUDI (2010) 
 

Mineração de 
conjuntos de itens 

frequentes 

Agrupamento de 
documentos 

Detecção de tópicos 

Item  Palavra-chave  Documento  

Transação  Documento  Palavra-chave  

Conjunto de itens 
frequentes  

Agrupamento de 
documentos  

Tópico  

 

Seguindo na linha de (SHANKAR e PUDI, 2010), o modelo de rotulação proposto neste 

trabalho baseia-se na técnica de mineração de conjuntos de conceitos frequentes, mas 
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propõe um enriquecimento desta técnica, pois considera que somente os conceitos mais 

frequentes no agrupamento não são suficientes para representá-lo. O algoritmo proposto 

combina características estatísticas do agrupamento e de seus descendentes em uma 

pontuação gerando uma lista de tópicos e subtópicos, enriquecidos posteriormente com 

termos equivalentes extraídos do Tesauro ETDE/INIS.  

 

O processo de rotulação proposto procede da seguinte forma: 

 

1) Identificam-se os agrupamentos e seus potenciais descendentes, isto é, aqueles cujo ID 

é um superconjunto do ID de Ai. A intuição é que os descendentes potenciais são 

susceptíveis de serem subtópicos do pai, por isso, torna-se sensato incluí-los. Por 

exemplo, o agrupamento cujo ID é "mass" tem como potenciais descendentes os 

agrupamentos "concentration-mass" e "mass-materials".  

 

2) Para cada agrupamento Ai gerado o algoritmo extrai um conjunto formado pelos 

conceitos mais frequentes. Um conceito será frequente se ele estiver contido em uma 

quantidade mínima de documentos daquele agrupamento. Um suporte será fornecido 

para definir a quantidade mínima de documentos. Para a realização deste cálculo os 

documentos do agrupamento pai e de seus potenciais descendentes são reunidos em um 

único documento virtual, na forma de uma matriz de documentos versus conceitos. No 

caso de um agrupamento não ter descendentes apenas os documentos contidos neles 

serão considerados para este cálculo. As linhas representam os documentos e as colunas 

são formadas pelos GFI identificados na coleção de documentos (Figura 19).  

 

 
Figura 19 - Rotulação inicial 



 70 

 
No exemplo acima para o cálculo dos conceitos mais frequentes do agrupamento 

“mass” serão considerados os documentos do próprio agrupamento e de seus potenciais 

descendentes que são "concentration-mass" e "mass-materials" e que atendam a um 

suporte mínimo no agrupamento de 50%, isto é, somente serão considerados frequentes 

aqueles conceitos que estejam presentes em pelo menos metade dos documentos. 
 
 
3) Após a seleção dos conceitos mais frequentes do agrupamento o algoritmo permite 

expandir os conceitos originais com a utilização do Tesauro ETDE/INIS acrescentando-

lhes os termos equivalentes ao conceito, ou seja, aqueles que apresentam a notação UF 

no Tesauro como ilustrado na Figura 20 abaixo. 

 

 
Figura 20 - Enriquecimento dos tópicos 

 
 

 Na Figura 21 observa-se o esquema de enriquecimento na rotulação dos 

agrupamentos. No exemplo abaixo o rótulo do agrupamento é composto pelos 

conceitos: “Radiation protection”,”Safety”,”Energy”,”Materials” e ”Nuclear 

Energy”.  

 



 71 

De acordo com o esquema de enriquecimento proposto estarão associados a cada 

um destes conceitos seus termos equivalentes extraídos do tesauro, por exemplo, se 

o conceito principal é “Nuclear Energy”, o seu termo equivalente seria “Atomic 

Energy”, se o conceito principal for “Radiation protection” os seus termos 

equivalentes seriam “health physics”, “nuclear safety”, “protection (radiation)”, 

“radiation hygiene”,  “radiation safety”, “radiological protection” e  “safety 

(nuclear). 

 

Caso o usuário em sua consulta na árvore procure por documentos que contenham o 

termo “Atomic Energy” serão recuperados além dos documentos que contém esse 

termo aqueles documentos onde aparece o conceito “Nuclear Energy”.  

 

 
Figura 21 - Exemplos de rotulação enriquecida 

 

4.3.5 Pós-Processamento 

Na etapa de pós-processamento realiza-se a avaliação da taxonomia gerada para sua 

utilização futura. A avaliação de taxonomias vem sendo bastante discutida e ainda não 

existem abordagens abrangentes e gerais para o problema. De uma maneira geral boas 

taxonomias são aquelas que servem aos seus propósitos.  Alguns trabalhos sugerem que a 

avaliação das taxonomias deve ser feita numa comparação com um modelo ideal (golden 
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model), como é o caso de (HOVY, 2002; MAEDCHE e STAAB, 2002). Apesar de trazer a 

vantagem de permitir a utilização de medidas conhecidas como a precisão e a 

reconvocação, este tipo de comparação, porém, não se aplica neste trabalho, pois não há um 

modelo ideal de taxonomia que possa ser utilizado.  

 

Outro tipo de avaliação é proposto por (VELARDI et al., 2005), que sugerem a comparação 

entre os resultados da taxonomia automática e a avaliação de especialistas. Para os autores, 

um dos objetivos da avaliação das taxonomias geradas automaticamente não é apenas a 

comparação das diferentes abordagens, mas sim se averiguar o desempenho de um processo 

automático que se propõe a realizar uma tarefa essencialmente humana de conceitualização 

de um determinado domínio. Nesse sentido questiona-se se poderia um processo 

automático simular esse processo humano e também, se é possível oferecer a especialistas 

formas de mensurar a adequação de um conjunto de conceitos como modelo de um 

domínio. 

 

Para os especialistas, a tarefa de avaliar o conteúdo formal de uma taxonomia gerada 

automaticamente é difícil, pois necessitam comparar a intuição que têm do domínio com a 

descrição deste, fornecida pela taxonomia. Considerando esta dificuldade (VELARDI et al., 

2005) desenvolveram um método para a geração automática de “notas explicativas” para 

apoiar essa avaliação. As “notas explicativas” fornecem uma descrição formal das 

definições dos conceitos.  Com isso, tentam eliminar a dificuldade dos especialistas de lidar 

com os aspectos formais do conteúdo. A comparação entre a intuição e as “notas 

explicativas” é um trabalho mais simples. De qualquer forma, a tarefa de avaliação é 

manual e depende da percepção sobre o domínio do especialista – o rigor da avaliação é de 

difícil verificação.  

 

O modelo proposto por (VELARDI et al., 2005) é o que mais se ajusta a metodologia 

proposta neste trabalho onde buscou-se avaliar a qualidade da taxonomia gerada através da 

opinião de especialistas2 com experiências em taxonomia, organização e indexação de 

documentos científicos da área nuclear, já que a CNEN não dispõe de um modelo ideal que 
                                                        
2 Participaram desta etapa: Lúcia Ladeira, Luis Sayão e Sheila Vianna, indexadores a analistas de informações 
do Centro de Informações Nucleares da CNEN. A avaliação foi feita separadamente. 
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possa ser utilizado como referência. (MOURA, 2009) acrescenta que este tipo de avaliação, 

feita por especialistas, também se aplica para investigar qual a forma melhor de geração dos 

atributos, por exemplo, lematizados, radicalizados ou substantivados como também 

selecionar um melhor método de rotulação de agrupamentos.  

 

Outro aspecto que se pretende explorar neste trabalho é a questão da dificuldade de se ter 

um consenso entre os especialistas. A análise do consenso afeta diretamente o resultado 

final da avaliação da taxonomia, pois quando um grupo de especialistas participa do 

processo de avaliação, é natural que suas opiniões sejam divergentes, pois com frequência, 

cada membro do grupo apresenta diferentes níveis de experiência, como percepções 

diferentes sobre o domínio e compartilha apenas parcialmente os interesses e objetivos dos 

demais membros.  

 
A etapa de avaliação foi dividida em duas  fases, exemplificadas a seguir: 
 

Fase 1 - Nesta fase avalia-se a concordância inter-especialistas e entre os especialistas e o 

resultado do algoritmo, no que se refere à classificação dos documentos. Cada especialista 

recebe um kit de avaliação (Anexo II) composto de: a) trinta resumos, selecionados 

aleatoriamente a partir do corpus; b) uma lista dos GFI identificados durante o 

processamento, com suas respectivas “notas explicativas”, que foram utilizados no processo 

para geração da taxonomia; c) uma orientação para o preenchimento dos formulários. Na 

metodologia proposta foram utilizados os textos completos dos documentos, mas em razão 

da disponibilidade dos especialistas, nesta fase de avaliação, optou-se pelo uso dos 

resumos. Este fato, como visto posteriormente, influiu no resultado da avaliação. 

 

Para cada resumo recebido deveriam ser indicados de um a cinco GFIs que refletissem o 

conteúdo abordado pelo resumo, colocando-os em ordem de prioridade. Também foi 

solicitado aos especialistas que identificassem conceitos que deveriam estar presentes, mas 

não foram mencionados. Caso eles sentissem necessidade, o texto completo do documento 

poderia ser solicitado.   
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Após o retorno dos formulários faz-se a tabulação das avaliações realizadas para se calcular 

os percentuais de concordância inter-especialistas e entre os especialistas e os resultados 

apresentados pelo algoritmo. Para apresentação dos resultados dessas comparações serão   

utilizados gráficos do tipo diagrama de caixas (boxplot) (TUKEY, 1977). O diagrama de 

caixas é um gráfico que possibilita representar a distribuição de um conjunto de dados com 

base em alguns de seus parâmetros descritivos: a mediana, o quartil inferior (Q1), o quartil 

superior (Q3) e a amplitude interquartil (AIQ = Q3 - Q1) possibilitando assim avaliar a 

simetria dos dados, sua dispersão e a existência ou não de pontos discrepantes (outliers)  

nos mesmos.  A mediana dos dados é representada pela linha interna da caixa e as linhas 

inferiores e superiores da caixa, representam, respectivamente, o extremo inferior e superior 

do conjunto de dados “normais”. Os pontos discrepantes são os dados cuja distância a 

qualquer dos quartis é maior que 1,5 vezes o intervalo inter-quartil, e os valores extremos 

estão a uma distância dos quartis maior que três vezes o intervalo inter-quartil. Os pontos 

discrepantes são representados no diagrama de caixa como pontos isolados. Adota-se 

normalmente um asterisco (*) para os pontos severos e um ponto aberto (o) para os pontos 

moderados.  A Figura 22 apresenta o diagrama de caixas, destacando suas principais 

características. 

 

 
Figura 22 - Medidas do diagrama de caixas 
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Fase 2 – Nesta fase a estrutura taxonômica é apresentada aos especialistas para que estes 

façam as suas avaliações baseados no objetivo que se pretende atingir, ou seja, que a 

taxonomia gerada possa refletir uma estrutura compreensível do domínio nuclear de 

maneira que se obtenha uma melhor visualização e compreensão da organização da 

produção científica da CNEN.   

 

Ao final desta etapa de avaliação as análises dos especialistas servirão de insumo para o 

aperfeiçoamento da metodologia. 

4.3.6 Uso do Conhecimento  

Nesta etapa a taxonomia pode contribuir para facilitar os processos de classificação, 

organização e recuperação da informação através de navegação, dentro da instituição. A 

organização dessa produção científica contribui para um mapeamento conceitual do 

conhecimento que é gerado dentro da instituição e fundamenta a tomada de decisões 

futuras. 

 

Após a obtenção dos padrões acerca dos documentos, estes devem ser analisados e 

interpretados. Os padrões através dos quais uma taxonomia deve ser avaliada também são 

incertos, pois uma grande quantidade de padrões pode ser gerada o que dificulta a 

compreensão por parte do usuário. O processo de examinar manualmente uma taxonomia 

fica cada vez mais difícil, a medida que mais conceitos são introduzidos, pois cada nó da 

árvore se torna menos visível na representação gráfica da taxonomia. Sendo assim se faz 

necessário criar instrumentos que facilitem aos usuários explorar, visualizar e filtrar os 

padrões mais relevantes ao seu interesse.   

 

Ao final do processo de mineração espera-se que a taxonomia de conceitos possibilite a 

compreensão das relações entre os conceitos estabelecendo uma estrutura conceitual e 

hierárquica que possa ser empregada como base para a definição e organização dos 

conhecimentos relevantes da instituição. 
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4.3.7 Sistema Gerador de Taxonomia (SGT) 

Gerar e manter uma taxonomia que apresente certo grau de complexidade onde seja 

necessário, por exemplo, gerenciar atributos, relações hierárquicas e associativas, notas 

explicativas, demanda por uma ferramenta especializada. É importante que o usuário possa 

interagir com o processo de maneira amigável possibilitando sua interferência, quando 

necessário, de maneira que o resultado final seja adequado as suas necessidades.  

 

A interface com o usuário deve oferecer algumas funcionalidades básicas e essenciais, tais 

como importar e gerenciar (incluir, excluir, visualizar) a coleção de textos que dará origem 

ao corpus, importar e gerenciar o tesauro para geração da lista de sinônimos, criar e 

gerenciar uma StopList,  prover mecanismo de busca aos documentos, além de gerar, editar  

e visualizar a taxonomia. A Figura 23 apresenta uma visão geral das funcionalidades do 

SGT. Com o surgimento de novas demandas, novas funcionalidades poderão ser 

incorporadas.  

 
Figura 23 - Diagrama do SGT 

 
 
 
A interface do SGT, Figura 24, permitirá que o usuário tenha acesso a todos dos dados 

utilizados na construção da taxonomia e dessa forma possa estar, ele mesmo, fazendo os 

ajustes necessários para sua adequação. A utilização do ambiente R para desenvolvimento 

facilita a implementação do sistema em qualquer máquina sem necessidade de 

investimentos.  
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Figura 24- Interface do SGT 
 

 
 
A visualização e a compreensão da taxonomia são capacidades importantes no processo de 

geração, pois fornecem o feedback necessário (quais as categorias existentes e como se 

relacionam, os conceitos associados, etc)  para que o usuário possa refinar a taxonomia de 

acordo com suas necessidades. Para facilitar esse entendimento disponibiliza-se 

inicialmente , através da interface, duas formas de visualização da taxonomia. A primeira é 

em uma estrutura em pastas, onde é possível abrir as pastas e acessar os documentos, e a 

segunda em uma estrutura em árvore onde ao lado do rótulo do agrupamento aparece a 

quantidade de documentos associados, conforme se vê nas Figuras 25 e 26 respectivamente.  
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Figura 25 - Visualização em pastas  

 
 

 
Figura 26 - Visualização em árvore  
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Capítulo 5 

5 Resultados e Discussão 

Nos itens a seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da 

aplicação da metodologia proposta no Capítulo 4. 

5.1 Modelo de Representação do documento por conceitos 

Os conceitos são geralmente representados somente por um termo linguístico, contudo, 

dentro do nosso contexto, este termo pode ser ao mesmo tempo ambíguo e nem sempre 

único (existência de sinônimos). Como resultado, dentro de uma estrutura de textos escritos 

em linguagem natural, é necessário determinar o conjunto inteiro de sinônimos para definir 

em uma forma simples um conceito. A partir do Tesauro ETDE/INIS, que cobre o domínio 

específico da área nuclear, foram gerados 22.270 grupos de termos sinônimos associados a 

um determinado conceito. Nesta extração foi considerada apenas a relação de sinonímia 

definida pelas convenções USE e UF. 

 

Neste trabalho propõe-se um modelo para representação dos documentos baseado em 

conceitos que considera as relações semânticas entre as palavras. Os termos que compõe os 

documentos são substituídos por conceitos do Tesauro ETDE/INIS. Na Figura 27 pode-se 

ver a representação do documento A0000047 cujo título é "Particle trajectory tracing and 

2D electromagnetic fields simulations by finite element method". O triângulo representa o 

documento. Os círculos verdes representam os conceitos identificados no documento, a 

partir do tesauro, o número entre parênteses ao lado de cada conceito é o peso calculado 

daquele conceito usando a medida Tf x Idf. Os círculos em amarelo associados aos 

conceitos são os termos pelos quais aquele conceito pode ser referenciado. Por exemplo, os 

termos "specific weight", "specific gravity" e "specific volume" podem ser usados para 

representar o conceito "density".  
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Figura 27 - Representação do documento 

 
 
 

Este documento está associado a área de "Física das partículas elementares e de campos" 

segundo os especialistas. No modelo de representação proposto observa-se que os conceitos 

que representam o documento conseguem traduzir em linhas gerais a área de pesquisa ao 

qual o documento está associado. A vantagem da utilização deste modelo de representação 

é que ele reduz as dimensões dos documentos e aprimora a acurácia no agrupamento de 

documentos sem que haja uma perda significativa na representatividade do documento.  

 

O corpus utilizado neste trabalho é composto de 1.841 documentos. Se fosse utilizado o 

modelo de representação SVM a matriz documentos versus termos teria uma dimensão de 
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1841 x 385.003 termos, mas com o modelo proposto a matriz gerada ficou com a dimensão 

de 1841 x 4.059 conceitos. 

5.2 Extração e análise dos GFIs 

Na metodologia proposta a quantidade de GFIs gerados reflete o número inicial de 

agrupamentos que irá compor a árvore de agrupamentos. Para a geração dos GFIs aplicou-

se o algoritmo Apriori na matriz de documentos versus conceitos. O algoritmo Apriori 

descobre padrões com frequência acima do limite mínimo de suporte. Por conseguinte, a 

fim de encontrar associações envolvendo eventos raros, o algoritmo deve ser executado 

com valores muito baixos de suporte mínimo. No entanto, isso poderia potencialmente 

ampliar o número de GFIs, especialmente em casos com um grande número de itens, o que 

pode aumentar significativamente o tempo de execução. No gráfico 2 abaixo pode-se 

observar este comportamento.  

 
Gráfico 2 - Relação do Suporte x Quantidade de GFIs 
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Definir uma quantidade ideal de agrupamentos é uma tarefa complexa, pois não há critérios 

precisos para se basear esta decisão, sendo assim, num primeiro momento, de forma a não 

se produzir uma árvore muito ampla e/ou profunda foi utilizado um critério subjetivo. 

Baseado nesse critério utilizou-se um valor de suporte de 13% na aplicação do algoritmo 

Apriori, que gerou a quantidade de cento e trinta e três (133) GFIs apresentados na Tabela 

7.  
Tabela 7 - Conjunto de GFIs 

 
 CONJUNTO DE GFIs 

1-GFIs (nível 1) 
1. radiation_protection             2. velocity                         3. storage                           4. simulation     
5. dimensions                       6. stability                        7. ions                             8. sensitivity  
9. industry                         10. impurities                       11. uranium                          12. equipment 
13. capacity                         14. peaks                            15. physics                          16. monitoring      
17. doses                            18. plants                           19. geometry                         20. heat       
21. efficiency                       22. processing                       23. aluminium                        24. contamination    
25. absorption                       26. calibration                      27. transport                        28. thickness        
29. emission                         30. particles                        31. resolution                       32. standards   
33. accuracy                         34. radioisotopes                    35. weight                           36. solutions             
37. nuclear_energy                   38. detection                        39. spectra                          40. decay   
41. reduction                           42. diagrams                         43. spectroscopy                     44. uses    
45. density                          46. environment                       47. power                            48. evaluation  
49. mass                             50. safety                           51. irradiation                       52. behavior  
53. elements                         54. levels                           55. distribution                     56. concentration    
57. materials                        58. energy                             

2-GFIs (nível 2) 
59. radiation_protection,safety    60.   calibration,energy              61.   energy,thickness                62.   emission,energy                
63.   materials,particles             64.   energy,resolution               65.   materials,standards             66.   accuracy,materials             
67.   accuracy,energy                 68.   energy,radioisotopes           69.   materials,weight                70. concentration,solutions        
71.   materials,solutions             72. materials,nuclear_energy       73. energy,nuclear_energy          74.   detection,energy               
75.   materials,spectra               76.   energy,spectra                  77.   decay,materials                 78.   decay,energy                    
79.   materials,reduction             80.   energy,reduction                81.   behavior,diagrams              82.   diagrams,materials             
83.   diagrams,energy                 84. concentration,spectroscopy     85. materials,spectroscopy         86.   energy,spectroscopy            
87.   materials,uses                  88.   energy,uses                     89.   density,materials               90.   density,energy                  
91.   environment,safety             92.   environment,levels              93. concentration,environment      94.  environment,materials          
95.   energy,environment             96.   materials,power                 97.   energy,power                    98.   evaluation,safety               
99.   evaluation,materials           100.  energy,evaluation               101.  concentration,mass              102.  mass,materials                  
103.  energy,mass                     104.  levels,safety                   105.  materials,safety                106.  energy,safety                   
107.  concentration,irradiation      108.  irradiation,materials           109.  energy,irradiation              110.  behavior,distribution          
111.  behavior,concentration         112.  behavior,materials              113.  behavior,energy                 114.  elements,levels                 
115.  distribution,elements           116.  concentration,elements         117.  elements,materials              118.  elements,energy                 
119.  concentration,levels            120.  levels,materials                121.  energy,levels                   122. concentration,distribution     
123.  distribution,materials          124.  distribution,energy             125.  concentration,materials        126.  concentration,energy           
127.  energy,materials                

3-GFIs (nível 3) 
128. Energy, materials 

nuclear_energy 
129.  Energy, materials ,safety        130.  Energy, irradiation , 

materials    
131.  Energy, levels, materials        

132.  Distribution, energy , 
materials   

133.  Concentration, energy , 
materials  
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Cinquenta e oito (58) conceitos foram considerados os mais significantes dentro do corpus 

sendo utilizados na formação dos GFIs. As relações entre eles podem ser vistas na Figura 

28 onde, para uma melhor visualização, a frequência dos mesmos foi utilizada na geração 

do mapa. Analisando a figura pode-se extrair algumas informações interessantes:  

 

 os conceitos com maior frequência são representados por círculos maiores, sendo 

assim, os conceitos “material”, “energy” e “concentration” se sobressaem 

fortemente; 

 

 na parte superior esquerda da figura existe um grupo  de conceitos que não 

apresentam relacionamentos com outros conceitos. Isto não significa que estes 

conceitos não se relacionam com outros conceitos, mas sim que, ao serem gerados 

os GFIs, não foram detectados relacionamentos que atendessem o suporte fornecido. 

 

 
Figura 28 - Mapa das relações entre os conceitos 
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Os dez (10) conceitos e os dez (10) GFIs mais frequentes são vistos nas Figuras 29 e 30 

respectivamente. 

 
Figura 29 - Conceitos mais frequentes 

 
 

 
 

Figura 30 - GFIs com maiores suportes 
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5.3 Avaliação da Taxonomia  

Neste item, procede-se a apresentação e análise dos resultados das avaliações realizadas 

pelos especialistas, conforme indicado na metodologia.  

5.3.1 Análise da Concordância 

Partindo-se da disponibilidade dos dados resultante do retorno dos formulários preenchidos 

pelos especialistas, fez-se a análise estatística para se verificar, no que se refere à 

classificação dos documentos, a concordância inter-especialistas e entre os especialistas e a 

resposta do algoritmo. A seguir são apresentados os gráficos e as tabelas referentes aos 

resultados obtidos.  

 

O gráfico 3 representa, através de um diagrama de caixas, o percentual de concordância da 

quantidade de conceitos utilizados por cada especialista na classificação de cada documento 

em relação ao conjunto consolidado de todos os conceitos utilizados por todos os 

especialistas.   

 
Gráfico 3 - Especialistas x Consolidação de quantidade de conceitos 
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Tabela 8 - Medidas relativas ao gráfico 3 
 

 

Medidas esp1 esp2 esp3 

Mínimo  0.0000  0.1667  0.0000  

Quartil 1  0.1697  0.5000  0.3500  

Mediana  0.5000  0.6667  0.5000  

Média  0.4390  0.6483  0.4947  

Quartil 3  0.6667  0.7875  0.6667  

Máximo  1.0000  1.0000  1.0000  

 

 

A partir do gráfico 3 e da Tabela 8 observa-se que : 

 

 Em relação a mediana o especialista 2 apresentou um valor de 66%, maior que os 

dos seus pares, ambos com 50%, no entanto a variabilidade do especialista 1 é 

muito maior comparando com os outros dois especialistas; 

 

 A distribuição dos dados dos especialistas 2 e 3 são mais simétricas que a do 

especialista 1 que apresenta uma assimetria a esquerda (leptocurtica); 

 

 O especialista 2 apresentou uma nível maior de concordância onde 50% da 

distribuição apresentou percentuais entre 50% e 78% indicando uma maior 

concordância com os conceitos levantados pelo conjunto de especialistas. 

 

O diagrama de caixas apresentando no gráfico 4 representa o percentual de concordância da 

quantidade dos conceitos utilizados por cada especialista em relação a quantidade de 

conceitos utilizados pelo algoritmo para classificar o documento.   
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Gráfico 4 - Especialistas x Total Quantidade do Algoritmo 

 
 

Tabela 9 - Medidas relativas ao gráfico 4 
 

Medidas esp1 esp2 esp3 

Mínimo  0.0000  0.0000  0.0000  

Quartil 1  0.0000 0.2500 0.0000 

Mediana  0.2000 0.5000 0.3666 

Média  0.2233 0.5256 0.4033 

Quartil 3  0.3833 0.9375 0.6500 

Máximo  0.8000  1.0000  1.0000  

 

A partir do gráfico 4 e da Tabela 9 observa-se que : 

 

 O valor da mediana do especialista 1 é de 20%, indicando uma baixa concordância, 

enquanto o especialista 2, por outro lado teve uma mediana de concordância de 

quase 50% e o especialista 3 de 36%; 

 

 O especialista 2 ,que apresentou a maior mediana de acertos, também apresentou 

maior variabilidade. 
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O gráfico 5 representa o percentual de concordância dos conceitos utilizados por cada 

especialista em relação aos conceitos utilizados pelo algoritmo para classificar o 

documento.   

 
Gráfico 5 - Especialistas x Conceitos do Algoritmo 

 
 

Tabela 10 - Medidas relativas ao gráfico 5 
 

Medidas esp1 esp2 esp3 

Mínimo  0.0000   0.0000  0.0000  

Quartil 1  0.0000  0.1667  0.0000  

Mediana  0.1548  0.3333  0.1833  

Média  0.1771  0.4430  0.3618  

Quartil 3  0.2768  0.6667  0.6500  

Máximo  0.8000  1.0000 1.0000  
 

 

A partir do gráfico 5 e da Tabela 10 observa-se que : 

 

 Novamente a mediana do especialista 2 apresentou o valor de 33%, maior do que os 

valores apresentados pelos outros dois especialistas. Seguida pelo especialista 3 

com quase 19% e por último o especialista 1 com 15%. 
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O gráfico 6 representa o percentual de concordância inter-especialistas em relação aos 

conceitos utilizados por cada um para classificar os documentos.  A primeira caixa 

apresenta o percentual de concordância entre os especialistas 1 e 2, a segunda caixa entre os 

especialistas 1 e 3 e a terceira caixa entre os  especialistas 2 e 3. 

 
Gráfico 6 - Inter-especialistas 

 
 

Tabela 11 - Medidas relativas ao gráfico 6 
 

 

Medidas  Conc 12  Conc 13  Conc 23  

Mínimo  0.0000  0.0000  0.0000  

Quartil 1  0.0000  0.0000  0.1488  

Mediana  0.2500  0.1833  0.4000  

Média  0.2953 0.2612  0.4294  

Quartil 3  0.4000  0.5000  0.6667  

Máximo  1.0000  1.0000  1.0000  
 

A partir do gráfico 6 e da Tabela 11 observa-se que : 

 

 Em relação a mediana os conjuntos 12 e 13 apresentaram valores aproximados de 

25% e 18% respectivamente. O conjunto 23 apresenta um valor de 40%, mais alto 

que os outros conjuntos. 
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 Em relação a simetria percebe-se que o conjunto 23 é simétrico, o conjunto 12 

apresenta uma ligeira assimetria a esquerda e o conjunto 13 uma assimetria a direita. 

 

 Os conjuntos 13 e 23 apresentaram níveis de dispersão semelhantes. 

 

A análise dos gráficos indicou que os níveis de concordância entre as classificações feitas 

pelos especialistas e a classificação do algoritmo, bem como, os níveis de concordância 

inter-especialista não foram altos, mas são promissores. A partir desses resultados buscou-

se, então, entender as possíveis causas desse desempenho.  Uma das razões encontradas foi 

o fato de que os especialistas apresentam níveis de conhecimento diferenciados sobre o 

domínio o que acabou impactando nas avaliações individuais. Outro motivo que pode ter 

contribuído para este resultado se deve ao fato de que os resumos de alguns documentos 

não apresentavam a maioria dos conceitos mais frequentes do documento, sendo assim, os 

conceitos selecionados pelo algoritmo eram diferentes daqueles selecionados pelos 

especialistas. Quando solicitado, o texto completo foi fornecido ao especialista. Também 

foi observado que o especialista, pela sua experiência, utilizava conceitos que não 

necessariamente apareciam naquele determinado resumo, mas que estavam presentes na 

lista de conceitos, ou então, indicavam outros conceitos que não estavam presentes na lista. 

A ausência de conceitos mais específicos foi um ponto levantado por todos os especialistas. 

 

Com base nos resultados e nas observações feitas verifica-se que, para um melhor 

desempenho, as etapas da metodologia referentes a identificação e extração dos conceitos, a 

partir dos textos, a geração dos GFIs, no que diz respeito a quantidade, e a construção do 

rótulo do agrupamento merecem, no futuro, um estudo mais aprofundado de maneira a 

atender as solicitações formuladas. 

5.3.2 Avaliação da estrutura taxonômica 

Conforme a metodologia proposta a construção da árvore de agrupamentos inicia-se 

criando um agrupamento para cada GFIs. Tendo como medida de coesão, entre os 

agrupamentos, os conjuntos de conceitos frequentes, as sucessivas camadas da taxonomia 
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vão sendo delineadas e a estrutura vai sendo construída. Nas Figuras 31 e 32  é apresentada 

uma visão orgânica da árvore completa com seus três níveis e, para uma visualização mais 

detalhada, na Figura 33 vê-se um ramo da árvore.  Com a exclusão dos agrupamentos 

vazios e sem descendentes ao final foram identificados cinquenta e oito agrupamentos 

principais, ou seja, os agrupamentos que compõe o nível 1 da árvore. Em relação a 

organização automática dos documentos em hierarquia de tópicos nos primeiros níveis da 

árvore encontram-se os documentos mais genéricos e, nos níveis abaixo, se encontram os 

documentos específicos. Em cada nível é apresentado o número de documentos disponível.
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Figura 31 - Estrutura taxonômica parte superior 
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Figura 32 - Estrutura taxonômica parte inferior 
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Antecipar automaticamente ou definir posteriormente a quantidade ideal de agrupamentos 

para compor a estrutura da taxonomia não é uma tarefa simples, porque além de não se ter 

uma ideia de quantos grupos significativos existe no corpus também não há uma taxonomia 

modelo com que se possa comparar.  

 

 
Figura 33 - Agrupamento Materials 

 
 

De acordo com a análise dos especialistas os ajustes na taxonomia serão feitos através da 

fusão dos agrupamentos existentes.  A fusão dos agrupamentos quer estejam no mesmo 

nível da árvore ou não, também poderá ser feita de modo automático como um recurso 

apresentado pelo algoritmo avaliando-se a similaridade entre os agrupamentos. 

 

Conforme a metodologia os rótulos dos agrupamentos são formados pela combinação dos 

conceitos que formam a identificação do agrupamento (ID) e os conceitos mais frequentes 

que aparecem nos documentos que estão associados ao agrupamento. Complementando as 

informações dos rótulos há o enriquecimento dos mesmos por meio da associação dos 

conceitos com seus sinônimos, extraídos do tesauro, através da identificação da relação UF.  

Na Figura 34 é ilustrada a evolução do processo de rotulação.  
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Figura 34 - Rótulos enriquecidos 
 

 
A taxonomia gerada foi submetida aos especialistas para que estes fizessem as suas críticas 

e sugestões quanto a sua estrutura e a sua usabilidade como uma ferramenta de apoio ao 

mapeamento conceitual da produção científica da CNEN.  É importante ressaltar que não 

havia familiaridade dos especialistas com este tipo específico de taxonomia, sendo assim, 

para que houvesse uma contextualização dessa hierarquização de conceitos dentro do 

universo conhecido dos especialistas, e, por conseguinte, apoiar as suas análises, foram 

geradas informações complementares de acordo com as demandas que foram aparecendo, 

como por exemplo, a lista de documentos associadas a cada agrupamento.  

 

Uma das observações feitas pelo especialistas  dizia respeito a generalidade dos conceitos 

extraídos. Os especialistas, acostumados ao uso do tesauro, esperavam encontrar uma maior 

quantidade de conceitos mais específicos, similares as relações NT (narrow terms), que os 

ajudassem a caracterizar melhor os nós. Também foi levantada a questão de que alguns 

agrupamentos pais e filhos apresentavam os mesmos rótulos (Figura 35) o que gerou 

dúvidas, pois o ideal é que os agrupamentos sejam diferenciados pelos seus rótulos para sua 

melhor caracterização. Esse fato pode ter sido ocasionado em função do valor do suporte 

utilizado para o cálculo dos conceitos mais frequentes, sinalizando um estudo mais 

aprofundado em relação a este valor. 
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Figura 35 - Agrupamentos com mesmos rótulos 

 
 

Outro ponto levantado pelos especialistas foi em relação a construção dos rótulos dos 

agrupamentos. A utilização de um conjunto de conceitos na caracterização de um 

agrupamento, ao invés de apenas um conceito, foi vista como benéfica pois trouxe 

melhorias na representatividade dos agrupamentos . 

 

Em relação a representatividade dos agrupamentos a estrutura mostrou agrupamentos 

representativos como, por exemplo, irradiation, materials, radiation protection e safety. 

Infelizmente, por outro lado também foram gerados, em maior número, agrupamentos 

muito gerais, vide Figura 36, como é o caso de energy, peak, processing, weight e velocity, 

dentre outros. Este aspecto indica a necessidade de um aperfeiçoamento no processo de 

seleção dos conceitos na busca de uma maior especificidade na geração dos rótulos. 
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Figura 36 - Agrupamentos gerais 

 
 
Numa segunda etapa da avaliação da estrutura da taxonomia optou-se pela seleção de 

determinado ramos da árvore para apresentar a abordagem proposta. Na Figura 37 é 

apresentado o nó da árvore relativo ao agrupamento "Materials". Sublinhado aparecem os 

GFIs que deram origem a este determinado ramo.  

 

Os conceitos spectrocopy, energy, levels, spectra, accuracy e particles foram classificados 

abaixo do conceito Materials e essa hierarquia refletiu, em relação a alguns desses 

conceitos, subtópicos associados ao tópico principal. Como alguns dos conceitos não são 

tão específicos, como por exemplo, levels e energy, a complementação do rótulo com 

outros conceitos frequentes nos documentos melhorou a representatividade, mas mesmo 

assim em alguns agrupamentos foi percebido que não houve mudança no seu rótulo. Essa 

situação decorre do fato de que o suporte fornecido para a seleção dos conceitos frequentes 

pode ter sido muito alta e dessa forma não houve escolhidos.  Da mesma forma observa-se 

na Figura 38 o agrupamento safety, que após o processo de rotulação, passou a ser 

identificado por "safety energy radiaton_protection evaluation" representando com maior 
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clareza o tópico a que o agrupamento se refere porém, em alguns subtópicos não ficou claro 

o seu entendimento. 

 
Figura 37 - Parte da taxonomia relativa ao Agrupamento Materials  

 

 
Figura 38 - Parte da taxonomia relativa ao Agrupamento Safety Energy radiaton_protection 

evaluation(safety)   
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A metodologia proposta apresentou uma nova estrutura para descoberta de conhecimento 

em documentos através da construção de uma taxonomia (hierarquia de conceitos) e a 

categorização dos textos por conceitos a partir da hierarquia. A estrutura taxonômica gerada 

capturou a hierarquia dos conceitos no corpus, com um grau razoável de precisão. 
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Capítulo 6 

6 Conclusão e Trabalhos futuros 

Este trabalho apresentou uma metodologia para abordar o problema da geração 

semiautomática de uma taxonomia de conceitos aplicando-se técnicas de mineração de 

textos. A relevância do problema decorre da crescente necessidade das instituições 

realizarem análises sobre um grande volume de informações textuais e que demanda pela 

existência de uma estrutura de classificação eficiente dos documentos. Organizar textos em 

estruturas lógicas é uma prática natural do ser humano, e uma organização apropriada pode 

eficazmente e eficientemente revelar as relações de tópicos entre estes textos. A 

organização em tópicos de textos em linguagem natural de maneira automática é uma tarefa 

desafiadora, pois envolve não apenas a identificação dos tópicos, mas também de organizá-

los de maneira adequada, pois ambas as tarefas demandam por conhecimentos que 

normalmente as pessoas adquirem com o tempo através de uma capacitação profissional. 

Nos próximos itens são apresentadas as contribuições e limitações sobre o trabalho 

desenvolvido e sugestões de trabalhos futuros para continuidade da pesquisa. 

6.1 Contribuições desta tese 

A principal contribuição deste trabalho foi à proposição de uma metodologia que combina 

diversas técnicas para obtenção e processamento de informações com o intuito de 

desenvolver um fluxo de trabalho que cubra desde a etapa de criação do corpus até a 

geração de uma taxonomia de conceitos, permitindo a intervenção do usuário em diversas 

etapas de acordo com as suas necessidades. O resultado final resultou na obtenção de um 

conhecimento maior sobre a coleção de documentos utilizada através de uma melhor 

visualização, análise e compreensão de sua organização, de seus relacionamentos e 

conteúdo.  
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Em razão das deficiências apresentadas pela representação de documento no modelo de 

saco de palavras, utilizado pelos algoritmos tradicionais de agrupamento, a metodologia 

apresentou um novo modelo de representação de documentos por conceitos junto com um 

método de agrupamento hierárquico de documentos baseado na frequência da coocorrência 

dos conceitos possibilitando a geração de uma taxonomia mais concisa a partir de uma 

estrutura de dados mais enxuta.  A intuição é de que existem alguns conceitos comuns, 

chamados de conjuntos de conceitos frequentes, para cada agrupamento. Utilizam-se estes 

conjuntos de conceitos para se agrupar os documentos e gerar uma árvore de tópicos 

hierárquica a partir dos agrupamentos. Como os conjuntos de conceitos frequentes são 

utilizados desde o início do processo a dimensão de cada documento foi desta forma, 

drasticamente reduzida, o que aumentou a eficiência e a escalabilidade do método de 

agrupamento.  

 

Para o projeto deste novo modelo de representação de documentos através de conceitos, 

que explora a relação semântica entre os termos que compõe os documentos, a utilização do 

tesauro ETDE/INIS foi essencial de maneira a se decodificar o contexto e a representação 

dos conceitos nos textos.  Além disso, o conhecimento extraído do tesauro possibilitou que: 

a) os conceitos importantes para o contexto da área nuclear não fossem tratados como 

stopwords, durante a etapa de pré-processamento, garantindo a coerência do conteúdo dos 

documentos b) se obtivesse um conhecimento prévio da estrutura sintática dos termos 

técnicos do domínio, fundamental na etapa de extração dos termos e c) se identificasse a 

relação semântica entre os termos para posterior representação dos documentos por 

conceitos.  

 

Neste trabalho também se investigou como a rotulação dos agrupamentos pode ser 

enriquecida utilizando o tesauro como fonte externa de conhecimento. O algoritmo 

proposto combinou características estatísticas do agrupamento e de seus descendentes em 

uma pontuação gerando uma lista de tópicos e subtópicos, enriquecidos posteriormente com 

os termos equivalentes extraídos do tesauro possibilitando uma maior representatividade 

para os agrupamentos e aprimorando a navegação e a busca. 
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Outra contribuição importante desse trabalho foi a utilização da ferramenta R para a 

implementação da metodologia. Ferramentas comerciais para mineração de textos e 

geração de taxonomias são normalmente construídas em estruturas monolíticas onde seu 

código fonte normalmente não está disponível. O R é uma linguagem e um ambiente de 

desenvolvimento integrado que oferece diversas funcionalidades para efetuar análises 

estatísticas, gerar gráficos, gerenciar documentos de texto e analisar e explorar dados 

estruturados e não estruturados. Devido à flexibilidade que a linguagem oferece diversas 

funções foram desenvolvidas para serem utilizadas junto aos pacotes específicos, o que 

possibilitou a realização das experiências práticas e o desenvolvimentos da interface SGT. 

Por ser uma linguagem open source o código fonte do R está disponível para qualquer um, 

e sua instalação pode ser feita em qualquer plataforma não apresentando nenhuma restrição 

ao seu uso. 

6.2 Limitações 

Embora o desenvolvimento da metodologia tenha cumprido os objetivos propostos, 

algumas limitações devem ser consideradas. Uma das grandes limitações deste estudo 

encontra-se na não existência de uma taxonomia modelo na qual os resultados pudessem 

ser comparados de maneira que a taxonomia gerada fosse validada com uma maior 

precisão. Apesar de melhorar em certo grau a representatividade dos agrupamentos o 

processo de geração dos rótulos necessita de um maior aprofundamento, pois os rótulos 

resultantes não foram de tão fácil compreensão. Além das já citadas, as seguintes questões 

também foram identificadas:  

 

a) Complexidade: inferir uma taxonomia a partir de um conjunto de conceitos é algo 

instável, pois mesmo aquelas criadas por especialistas do domínio estudado mostram 

uma grande variabilidade. Isso se deve ao fato que a estrutura exata e a organização da 

taxonomia são muito subjetivas e depende pesadamente das motivações e perspectivas 

dos usuários. 

b) Inconsistência da qualidade dos dados: a conversão dos documentos do formato PDF 

para o formato de texto apresentou ruídos no processo inicial para geração do corpus 

impactando nas outras etapas da metodologia. 
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c) Generalidade dos conceitos: a quantidade de conceitos muitos gerais recuperados foi 

muito maior do que a dos tópicos mais específicos o que influiu na identificação dos 

agrupamentos.  

d) Geração dos GIFs: determinar a quantidade ideal dos conjuntos de conceitos para a 

construção da taxonomia não é uma tarefa simples, pois o resultado depende do suporte 

que o usuário irá fornecer e do conhecimento que se pretende extrair. O valor do 

suporte influi na quantidade de conceitos com que o algoritmo irá trabalhar. 

6.3 Trabalhos Futuros 

Durante o decorrer deste trabalho foram identificados alguns possíveis trabalhos futuros, 

que são indicados a seguir. 

 

 Aperfeiçoar o processo de extração de conceitos buscando uma maior especificidade 

por meio da exploração das relações NT presentes no tesauro; 

 Avaliar a possibilidade de melhorar o processo de rotulação dos agrupamentos 

utilizando outras fontes de conhecimento como, por exemplo, os títulos dos 

documentos; 

 Aplicar a metodologia em outros domínios do conhecimento que já apresentem 

taxonomias modelos para posterior comparação e avaliação da metodologia;   

 Dar continuidade ao desenvolvimento da interface SGT para implementar as funções 

necessárias ao gerenciamento da geração da taxonomia; 

 Desenvolver uma taxonomia própria da CNEN de forma a facilitar a identificação da 

aderência do material que está sendo produzido pelos pesquisadores da instituição com 

suas estratégicas. 

6.4 Considerações Finais 

Este trabalho apresentou uma nova abordagem para a extração semiautomática de uma 

taxonomia de conceitos que explora a utilização de conceitos e seus relacionamentos, 

na representação dos documentos, com o objetivo de melhorar a eficiência do método 

de agrupamento e gerar uma taxonomia mais concisa. Não é surpresa que os conceitos 



 104 

são os melhores descritores temáticos de textos do que os termos ou as palavras, e sua 

utilização em um novo modelo de representação de documentos (saco de conceitos) em 

vez do modelo tradicional de saco de palavras pode melhorar significativamente a 

eficácia do método. Esta nova representação não é exclusiva a tarefa de agrupamento, 

mas aplica-se a qualquer tarefa que envolva a análise e organização de textos baseados 

em seus tópicos. A abordagem proposta permite acelerar o desenvolvimento da 

taxonomia e exige menos esforços do que as abordagens tradicionais manuais. 

 

 

  



 105 

Referências Bibliográficas   
 
ABRAHÃO, P.R.C.; LIMA, V. L. S. Um estudo preliminar de metodologias de análise 
semântica da linguagem natural. In: ENCONTRO PARA O PROCESSAMENTO 
COMPUTACIONAL DE PORTUGUÊS ESCRITO E FALADO, 2, Curitiba, out. 1996. 
Anais... Curitiba, 1996, p.139-148. 
 
AGRAWAL, R.; SRIKANT, R. Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large 
Databases. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES, 
20. Santiago de Chile, 1994. Proceedings ... Santiago de Chile: Morgan Kaufmann, 1994. 
p. 487–499. 
 
AHO, A. V.; SETHI, R.; ULLMAN, J. D. Compiladores: princípios, técnicas e 
ferramentas. Rio de Janeiro, RJ : LTC , 1995. 
 
AIEA. INIS Multilingual Thesaurus. Vienna: AIEA, 2004. Disponível em:< 
https://nkp.iaea.org/INISMLThesaurus/ >. Acesso em: 10 set. 2011. 
 
AIEA. Knowledge Management for Nuclear Industry Operating Organizations. Viena: 
AIEA, 2006.  185 p. (IAEA-TECDOC Series n. 1510). 
 
AIEA. Managing Nuclear Knowledge: Strategies and Human Resource Development.  
Summary of an international conference. Viena: AIEA, 2004. Disponível em: <http://www-
pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1235_web.pdf> . Acesso em: 11 abr. 2011. 
 
AQUINO, I. J.; CARLAN, E.; BRASCHER, M.. Princípios classificatórios para a 
construção de taxonomias. Ponto de Acesso, Salvador, BA, v. 3, n. 3, p. 196-215, dez. 
2009. 
 
BAGHEL, R.; DHIR, R. A. Frequent Concepts Based Document Clustering Algorithm. 
International Journal of Computer Applications, v. 4, n. 5, p. 6-12, 2010. 
 
BATES, D. et al. The R Project for Statistical Computing. Disponível em: 
<http://www.r-project.org/>.  Acesso em: 03 abr. 2011. 
 
BEIL F.; ESTER, M.; XIAOWEI Xu.  Frequent term-based text clustering. In:  ACM 
SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND 
DATA MINING, 8. Proceedings… New York: ACM, 2002, p. 436–442. 
 
BIN Zhang;  MEICHUN Hsu; UMESHWAR Dayal.  K-harmonic means - A spatial 
clustering algorithm with bossting. Lecture Notes in Computer Science, v. 2007, p. 31-
45, 2001. 
 
BING Liu; WYNNE Hsu; YIMING Ma. Integrating Classification and Association Rule 
Mining. In: ACM SIGKDD, 1998. Proceedings ... New York: AAAI Press, 1998, p. 80-86. 
 



 106 

BLEI, D. M.; NG, A.Y.; JORDAN, M. I. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine 
Learning Research, v. 3, p. 993-1022, 2003. 
 
BRASCHER, M.; CAFÉ, L. Organização da Informação ou Organização do 
Conhecimento? In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 9, 2008, São Paulo, Anais... São Paulo: ANCIB, 2008. Disponível em: 
<http://www.slideshare.net/doritchka/brascher-e-caf-organizao-da-informao-ou-do-
conhecimento>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
 
CAMPOS, M.L.A.; GOMES, H.E. Taxonomia e Classificação: a categorização como 
princípio. Datagramazero – Revista de Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, 
ago. 2008. Disponível em: < http://www.dgz.org.br/ago08/Art_01.htm>. Acesso em: 20 
abr. 2011.  
 
CARLAN, E. Sistemas de organização do conhecimento: uma reflexão no contexto da 
ciência da informação. 2010. 195 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) 
- Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 
 
CAVALCANTI, M.; GOMES, E.; PEREIRA, A. Gestão de empresas na sociedade do 
conhecimento: um roteiro para ação. 9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
 
CONWAY, S.; SLIGAR, C. Building taxonomies. In.: CONWAY, S.; SLIGAR, C. 
Unlocking knowledge assets. Redmont: Microsoft Press, 2002. Cap. 6. Disponível em: 
<http://www.microsoft.com/mspress/books/sampchap/5516.aspx#SampleChapter> Acesso 
em: 05 maio 2011. 
 
CSARDI, G.; NEPUSZ, T. The igraph software package for complex network  research. 
InterJournal, v. Complex Systems, p. 1695, 2006. Disponível em: <http://igraph.sf.net>. 
Acesso em:  05 maio 2011. 
 
DAHLBERG, I. Knowledge organization: a new science? Knowledge Organization.  v. 
33, n.1, p. 11-19, 2006. 
 
DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações 
gerenciam o seu capital intelectual. Tradução de Lenke Peres. 3. ed. Rio de  Janeiro: 
Campus, 2001. 
 
DELPHI GROUP WHITE PAPER. Taxonomy and content classification. 2002. 
Disponível em: <http://lsdis.cs.uga.edu/SemanticEnterprise/Delphi_LingoMotorfinal.pdf>. 
Acesso em: 19 mar. 2011. 
 
DODEBEI, V.L.D. Tesauro: linguagem de representação da memória. Niterói: Intertexto; 
Rio de Janeiro: Interciências, 2002. 
 
DOMINGOS, N. A. M. Produção Científica: Análise de resumos de Dissertações e Teses 
em Psicologia. 1996. Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia e Fonoaudiologia. 
Pontifícia Universidade Católica, Campinas, São Paulo, 1999. 



 107 

ECHARTE, F. et al. Ontology of Folksonomy: A New Modeling Method. In:  SEMANTIC 
AUTHORING, ANNOTATION AND KNOWLEDGE MARKUP WORKSHOP 
(SAAKM), Whistler, 2007. Proceedings … Whistler, British Columbia:  2007. 
 
EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Intellectual Capital: realizing your company’s true 
value by finding its hidden brainpower. New York: Harperbusiness, 1997.  
 
FAYYAD, U. M. ; PIATETSKY-SHAPIRO, G. ; SMYTH, P. The KDD process for 
extracting useful knowledge from volumes of data. Communications of the ACM, v. 39, 
n.11, 1996b, p. 27-34.  
 
FAYYAD, U. M; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. From data mining to 
knowledge discovery: An overview. In: FAYYAD, U. M. et al (Eds). Advances in 
Knowledge Discovery and Data Mining. Menlo Park, Cambridge, London:  AAAI Press, 
MIT Press, 1996a. p. 1-34. 
 
FEINERER, I.; HORNIK, Kurt. tm: Text Mining Package. A framework for text 
mining applications within R. 2012. Disponível em: <http://cran.r-
project.org/web/packages/tm/index.html>. Acesso em: 07 dez. 2012. 
 
FEINERER,I.; HORNIK, K. openNLP: openNLP Interface. R package version 0.0-8. 
2010. Disponível em: <http://CRAN.R-project.org/package=openNLP>. Acesso em: 20 abr. 
2011. 
 
FELDMAN, R.; DAGAN, I. Knowledge discovery in textual databases (KDT). In: 
FAYYAD, U. ; UTHURUSAMY, R. (Eds.). International Conference on Knowledge 
Discovery (KDD-95), 1., 1995. Proceedings ... Cambridge: AAAI/MIT Press, 1995. p. 
112-117.  
 
FELDMAN, R.; SANGER, J. The text mining handbook: advanced approaches in 
analyzing unstructured data. NewYork: Cambridge University, 2007. 
 
FREITAS, M.C.; QUENTAL, V. Subsídios para a Elaboração Automática de Taxonomias. 
In: TIL WORKSHOP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA LINGUAGEM 
HUMANA, 5., Rio de Janeiro, 2007. Anais … Rio de Janeiro:  2007. 
 
FUNG, B. C. M.; KE Wang; ESTER, M. Hierarchical document clustering using frequent 
itemsets. In: SIAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING, SDM’03, 
San Francisco, CA, 2003. Proceedings … San Francisco, CA: 2003. p. 59-70. 
 
GLOVER, E. et al. Inferring hierarchical descriptions. In: INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, 11. 
Proceedings … New York: ACM, 2002, p. 507–514. 
 
GOEBEL, M.; GRUENWALD L. A survey of data mining and knowledge discovery 
software tools. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, v. 1, n. 1, 1999. 
 



 108 

GOLDSCHMIDT, R.; PASSOS, E. Data Mining Um Guia Prático. Rio de Janeiro: 
Campus, 2005. 
 
GOMES, E.; BRAGA, F. Nuclear knowledge portal for supporting licensing and 
controlling nuclear activities in the Brazilian Nuclear Energy Commission. International 
Journal of Nuclear Knowledge Management, Viena, v. 1, n. 3, p. 244 – 254. 2005. 
 
HAHSLER, M. et al. arules: Mining Association Rules and Frequent Itemsets.  R 
package version1.0-7. 2011. Disponível em: < 
http://cran.cermin.lipi.go.id/web/packages/arules/index.html>. Acesso em: 23 nov. 2011. 
 
HAN, J.; KIMBER, M. Data Mining – Concepts and Techniques. New York: Morgan 
Kaufmann, 2001. 
 
HAND, D.J.; MANNILA, H.; SMYTH, P. Principles of Data Mining. Cambridge, MA: 
The MIT Press, 2001.   
 
HEARST, M. A. Text data mining: Issues, techniques, and the relationship toinformation 
access. In: PRESENTATION NOTES FOR UW/MS WORKSHOP ON DATA MINING, 
1997. Proceedings… 1997. Disponível em: 
<http://people.ischool.berkeley.edu/~hearst/talks/dm-talk/>. Acesso em: 23 nov. 2011. 
 
HODGE, G. Systems of knowledge organization for digital libraries: beyond 
traditional authority files. Washington: The Digital Library Federation, 2000. 
 
HOVY,  E. Comparing sets of semantic relations in ontology. In:  GREEN, R. ; BEAN, C. 
A.;  SUNG Hyon Myaeng (Eds.). The Semantics of Relationships: An Interdisciplinary 
Perspective. Norwell, MA : Kluwer,  2002, p. 91–110. 
 
IENCO, D.; MEO, R. Towards an Automatic Construction of Conceptual Taxonomies. In: 
DAWAK’08 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA WAREHOUSING AND 
KNOWLEDGE DISCOVERY, 10. Proceedings … Heidelberg : Springer-Verlag, 2008, p. 
327-336. 
 
JAIN, A. K. ; DUBES, R. C.  Algorithms for Clustering Data. Cliffs, NJ; Prentice-Hall, 
1988. 
 
JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. Speech and Language Processing : An  Introduction to 
Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition.  Upper 
Saddle River, EUA : Prentice-Hall, 2000. 
 
KASHYAP, V. et al. TaxaMiner: an experimentation framework for automated taxonomy 
bootstrapping. International Journal of Web and Grid Services, v. 1, n. 2, p. 240-266, 
2005. 
 



 109 

KATZ S.M.; JUSTESON T.S. Technical terminology : some linguistic properties and an 
algorithm for identification in text. Natural Language Engineering, v. 1, n. 1, p. 9-27, 
1995. 
 
KAUFMAN, L.; ROUSSEEUW, P.J. Finding groups in data: an introduction to cluster 
Analysis. New York: Jonh Wiley & Sons, 1990. 
 
KLÖSGEN, W.; ZYTKOW, J. (Eds.) Handbook of Data Mining and knowledge discovery.  
Oxford: Oxford University Press, 2002. 
 
KONGTHON, A. A Text Mining Framework for Discovering Technological 
Intelligence to Support Science and Technology Management. Technical Report. 
Georgia Institute of Technology, April 2004. 
 
KOSTOFF R. N. Text mining for global technology watch. In: DRAKE, M. Encyclopedia 
of Library and Information Science. 2. ed. New York: Marcel Dekker, 2003, v. 4. p. 
2789-2799. 
 
KRISHNA, S. M.; BHAVANI, S. D. An Efficient Approach for Text Clustering Based on 
Frequent Itemsets. European Journal of Scientific Research, v.42, n.3, p. 399-410. 2010.  
 
KUSIAK, A. Association Rules: The Apriori Algorithm. Intelligent Systems Laboratory. 
The University of Iowa. 2002. Disponível em < 
http://www.engineering.uiowa.edu/~comp/Public/Apriori.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2011.  
 
LANCASTER, F.  W. Information  retrieval  systems:  characteristics,  testing,  and  
evaluation. New York: John Wiley & Sons, 1968. 222 p. 
 
LAWRENCE, S.; GILES, C. L.; BOLLACKER, K. Autonomous Citation Matching. In: 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTONOMOUS AGENTS, 3., Seattle. 
Proceedings …New York: ACM Press, 1999. 
 
LEWIS, D. D.; CROFT, W. B. Term clustering of syntactic phrases. In: VIDICK, J.  (Ed). 
SIGIR-90 ACM International Conference on Research and Development in Information 
Retrieval, 13.  Proceedings …, New York: ACM, 1990, p. 385–404. 
 
LIMA, G. A transmissão do conhecimento através do tempo: da tradição oral ao hipertexto. 
Revista Interamericana de Bibliotecología, v. 30, n. 2, p. 275-285, jul. 2007. 
 
LOH, S.; GARIN, R.. Web Intelligence – Inteligência Artificial para Descoberta de 
Conhecimento na Web. 2001. Disponível em: 
<http://www.inf.unisinos.br/~cazella/topicos/web2001.pdf>. Acesso em: 01 fev.  2011.  
 
LOSIEWICZ, P.; OARD, D.; KOSTOFF, R. Textual data mining to support science and 
technology management. Journal of Intelligent Information Systems, v.15, n. 2, p. 99–
119. 2000. 
 



 110 

MAEDCHE, A.; STAAB, S. Measuring similarity between ontologies. In: EKAW'02 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE ENGINEERING AND 
KNOWLEDGE MANAGEMENT, 13. Proceedings … , London: Springer-Verlag, 2002. 
 
MARCHIONINI, G. Exploratory search: from finding to understanding. Communications 
of the ACM, New York, v. 49, n. 4, p. 41 - 46, abr. 2006. 
 
MITCHELL; M.; SANTORINI, B.; MARCINKIEWICZ, M. A. Building a Large 
Annotated Corpus of English: The Penn Treebank. Computational Linguistics, v. 19, n. 2, 
p. 313-330. Disponível em: <ftp://ftp.cis.upenn.edu/pub/treebank/doc/cl93.ps.gz.> Acesso 
em:15 ago. 2011. 
 
MOURA, M. F. Contribuições para a construção de taxonomias de tópicos em 
domínios restritos utilizando aprendizado estatístico. 2009. Tese (Doutorado) – Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC, USP, São Paulo.  Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05042010-162834 . 2009>. 
Acesso em: 15 dez. 2010. 
 
MOURA, M. F; MARCACINI, R. M.; REZENDE, S. O. Easily labelling hierarchical 
document clusters. In: WORKSHOP EM ALGORITMOS E APLICAÇÕES DE 
MINERAÇÃO DE DADOS, 4, Porto Alegre. Anais ... Porto Alegre: SBC, 2008, p. 37-45. 
 
NG, R.T.; HAN, J. Efficient and Effecctive Clustering Methods for Spatial Data Mining. 
In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES, 20. Santiago 
de Chile, 1994. Proceedings ... Santiago de Chile: Morgan Kaufmann, 1994. p. 144-155. 
 
POPESCUL, A. E.; UNGAR, L. Automatic labeling of document clusters. 2000. 
Disponível em: 
<ftp://ftp.cis.upenn.edu/pub/datamining/public_html/Publications/labels.pdf>. Acesso em: 
11 set. 2012. 
 
PUNERA, K.; RAJAN, S.; GHOSH, J. Automatically learning document taxonomies for 
hierarchical classification. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORLD WIDE 
WEB (WWW), 14, 2005. Proceedings of the Special Interest Tracks and Posters.  New 
Yrok: ACM, 2005, p. 1010–1011. 
 
R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for   statistical 
computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2012. Disponível em: 
http://www.R-project.org/. Acesso em: 11 set. 2012. 
 
REZENDE, S. O.; PRATI, R. Sistemas Inteligentes – Fundamentos e Aplicações. São 
Paulo: Ed.  Manole, 2003.  
 
ROWLEY, J. E. Organizing Knowledge: an Introduction to Information Retrieval. 2. 
ed. England: Ashgate, 1992. 509 p.  
 
RUSSEL, S. ; NORVING, P. Inteligência Artificial. 2. ed.  Rio de Janeiro: Campus, 2004. 



 111 

SAGER, J. C.; DUNGWORTH, D.; MCDONALD, P. F. English Special Language: 
Principles and Practice in science and technology: Wiesbaden: Oscar Brandstetter Verlag 
KG, 1980. 
 
SALTON, G.; WANG, A.; YANG, C. S. A Vector Space Model for Information Rretrieval. 
Communications of the ACM, v. 18, n. 11, p. 613–620, 1975. 
 
SEBASTIANI, F. Machine Learning in Automated Text Categorization. ACM  
Computing Surveys, v. 34, n. 1. p. 1-47, 2002. 
 
SHANKAR, R. ; KIRAN, G. V. R.;  PUDI, V.  Frequent Itemset Based Hierarchical 
Document Clustering Using Wikipedia as External Knowledge. In: KES'10 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT 
INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS: PART II, 14.   Proceedings … 
Heidelberg : Springer-Verlag, 2010, p. 11-20. 
 
SHENG-TANG Wu; YUEFENG Li; YUE Xu. Deploying Approaches for Pattern 
Refinement in Text Mining. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA 
MINING (ICDM'06), 6.  Proceedings … Piscataway, NJ: IEEE, 2006, p. 1157-1161.  
 
SHUI-LUNG Chuang; LEE-FENG Chien. Taxonomy generation for text segments: A 
practical Web-based approach. ACM Transactions on Information Systems, v. 23, n. 4, 
out. 2005, p. 363-396. 
 
SILVA, B. C. D. da et al. Introdução ao Processamento das Linguagens Naturais e 
Algumas Aplicações. São Paulo: USP, UFSCar, UNESP, 2007. 
 
STEWART, T. Intellectual Capital: the new wealth of organization. Connecticut: Ed. 
Doubleday, 1997.  
 
STOYANOVICH, J.; TASKAR, B.; DAVIDSON, S. Exploring Repositories of Scientific 
Workflows. In: WANDS'10 INTERNATIONAL WORKSHOP ON WORKFLOW 
APPROACHES TO NEW DATA-CENTRIC SCIENCE, 1, Indianapolis, 2010. 
Proceedings … New York: ACM, 2010. 
 
SVEIBY, K. The new organizational wealth: managing & measuring knowledge – 
based assets. San Francisco:  Berrett – Koehler , 1997.  
 
TERRA, J. C. C. et al. Taxonomia: elemento fundamental para a gestão do conhecimento.  
2004. Disponível em : http://www.terraforum.com.br. Acesso em: 15 dez. 2010. 
 
TERRA, J. C. C.; GORDON, C. Portais corporativos: a revolução na gestão do 
conhecimento. São Paulo: Elsevier, 2002. 
 
THEODORIDIS, S.; KOUTROUMBAS, K. Pattern Recognition. San Diego, CA: 
Academic Press, 2006. 
 



 112 

TREERATPITUK, P.; CALLAN, J. Automatically labeling hierarchical clusters. In: 
ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL GOVERNMENT 
RESEARCH, 6, San Diego, California. Proceedings …  Seattle: Digital Government 
Society of North America, 2006,  p. 167–176. 
 
TRISTÃO, A. D.; FACHIN, G. R. B.; ALARCON, O. E. Sistema de classificação facetada 
e tesauros: instrumentos para organização do conhecimento. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 33, n. 2, p. 161-171, mai./ago. 2004. Disponível em< 
http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/88/81>. Acesso em: 01 fev. 2011. 
 
TUKEY, J. W. Exploratory Data Analysis. Reading: Addison-Wesley, 1977. 688 p.  
 
VAN RIJSBERGEN, C. J. Information retrieval. 2.ed. London: Butterworths, 1979. 208 
p.  
 
VELARDI ,  P.,  et al. Evaluation of OntoLearn, a methodology for automatic learning of 
Domain ontologies. In:  BUITELAAR, P. ; CIMIANO, O. ; MAGNINI, B. (Eds.). 
Ontology Learning from Text: Methods, Evaluation and Applications. Lansdale: IOS 
Press, 2005. 
 
VITAL, L. P.; CAFÉ, L. M. A. Práticas de elaboração de taxonomias: análise e 
recomendações. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIENCIA DA 
INFORMACAO, 8, 28-31 out. 2007, Salvador. Anais..., Salvador: UFBA/PPGCI; Ancib, 
2007. 16 p. ISBN 9788560922000. 
 
VOGEL, M. J. M. Taxonomia: produto ou processo?. 2004. Disponível em: 
<http://www.terraforum.com.br/biblioteca/Documents/libdoc00000192v001taxonomia_%2
0produto_ou_processo.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
 
WARNES, G. R. gplots: Various R programming tools for plotting   data. R package 
version 2.11.0.  2012. Disponível em: <http://CRAN.R-project.org/package=gplots>. 
Acesso em: 11 set 2012. 
 
WEITZEL, S. O papel dos repositórios institucionais e temáticos na estrutura da produção 
científica. Em questão, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 51-71, jan./jun. 2006. 
 
WEN Zhang et al. Text clustering using frequent itemsets. Knowledge-Based Systems, v. 
23, n. 5. p. 379-388, 2010. 
 
WEN-YEN Chen et al.  Collaborative Filtering for Orkut Communities: Discovery of User 
Latent Behavior. In: WWW '09: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORLD WIDE 
WEB, 18, Madrid, 2009. Proceedings …New York: ACM, 2009, p.  681–690. 
 
WOODS, W. A. Conceptual Indexing: a better way to organize knowledge. Technical 
Report SMLI TR-97-61. Mountain View: Sun Microsystems Laboratories, 1997. 
 



 113 

WOON, W. L.; MADNICK, S. Asymmetric information Distances for Automated 
Taxonomy Construction. Knowledge Information Systems, v. 21, n. 1, p. 91-111, 2009. 
 
YANEV, Y. Managing Nuclear Knowledge. Disponível em:  
<http://www.irpa12.org.ar/PDF/RC/RC_8_fullpaper.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2011. 
 
YANJUN Li ; SOON M. Chung; HOLT, J.D. Text document clustering based on frequent 
word meaning sequences. Data & Knowledge Engineering, v. 64, n. 1, p. 381-404, 2008. 
 
ZAIANE, O. R.; ANTONIE, M.-L. Classifying text documents by associating terms with 
text categories. Australian Computer Science Communications, v. 24, n. 2, p. 215-222, 
2002. 
  



 114 

ANEXO I 

Conjunto de etiquetas PENN Treebank Tags 
 

POS Tag Description  
CC  coordinating conjunction  
CD  cardinal number  
DT  determiner  
EX  existential there  
FW  foreign word  
IN  preposition/subordinating conjunction 
JJ  adjective  
JJR  adjective, comparative  
JJS  adjective, superlative  
LS  list marker  
MD  modal  
NN  noun, singular or mass  
NNS  noun plural  
NP  proper noun, singular  
NPS  proper noun, plural  
PDT  predeterminer  
POS  possessive ending  
PP  personal pronoun  
PP$  possessive pronoun  
RB  adverb  
RBR  adverb, comparative  
RBS  adverb, superlative  
RP  particle  
SYM Symbol 
TO  to  
UH  interjection  
VB  verb, base form  
VBD  verb, past tense  
VBG  verb, gerund/present participle  
VBN  verb, past participle  
VBP  verb, sing. present, non-3d  
VBZ  verb, 3rd person sing. present  
WDT  wh-determiner  
WP  wh-pronoun  
WP$  possessive wh-pronoun  
WRB  wh-abverb  
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ANEXO II 

 
 

AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 
 
 
 
 

Instruções para classificação dos abstracts 
 
 

Você está recebendo um kit contendo trinta (30) abstracts de documentos extraídos 
do MEMÓRIA/CNEN e uma lista de conceitos. Os abstracts deverão ser classificados 
segundo a lista de conceitos fornecido, podendo um abstract estar associado a um ou 
mais conceitos.  
 

Na primeira coluna da lista de conceitos você encontrará o CONCEITO PRINCIPAL, 
QUE DEVERÁ SER UTILIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, e nas colunas seguintes os 
termos (UF) a ele associados segundo o Tesauro ETDE/INIS. Cada conceito apresenta 
uma definição e uma lista de termos relacionados a ele (RT) para auxiliar na 
classificação.  

 
CONCEITO 
PRINCIPAL 

TERMO1 TERMO2  

Nuclear Energy Atomic Energy   
 
 
Os conceitos deverão seguir uma ordem de prioridade. Caso nenhum dos conceitos 

seja adequado escreva NC (NAO CLASSIFICA) e coloque no campo OBS qual seria a 
classificação mais adequada. Se achar necessário ler todo o documento, este poderá ser 
solicitado pelo seu código, ou se desejar fazer alguma observação utilize o campo 
apropriado. 

 
 
 
 
 
 

Avaliador: ________________________________ 
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CÓDIGO DOC: 36079623 
 

Abstract 
 

Carmine is a dye used mainly for coloring food products and galenicals but also in inks. As 
food irradiation is becoming a regular treatment for food preservation, it is desirable to 
have a proper knowledge about the radiation sensitivity of additives that can be included in 
the food formula. The aim of this work was to establish the radiation stability of carmine 
against Co-60 gamma radiation. Samples of 50% pure carmine powder as well as 50%, 
10% and 5% aqueous solutions were irradiated in a Gammacell 220, dose rate of about 
5.2kGy/h, with doses of 0, 1, 2, 4, 8, 16 and 32kGy. Spectrophotometric readings at 494_m 
show a slight decrease of the absorbance as a function of dose: Samples irradiated with 4 
and 32kGy retained 95% and 90% of absorbance of the unirradiated samples respectively. 
These results indicate a rather good stability of carmine against y-irradiation. 
 
 
 
C1: ______________________ 
 
C2: ______________________ 
 
C3: ______________________ 
 
C4: ______________________ 
 
C5: ______________________ 
 
 
 
 
 
 OBS :   ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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"safety protection protection safety" 

   
       

 

The achievement of proper operating conditions, prevention of accidents or mitigation of accident consequences, resulting in protection of 
workers, the public and the environment from undue radiation hazards. 

 

 

RT :accident management, accidents, alara, civil defense, damage, emergency plans, engineered safety systems, ethical aspects, failures, fire detectors, fire 
extinguishers, fire fighting, fire prevention,  hazards,health hazards, human factors, human factors engineering, injuries, mine rescue, personnel, quality 
assurance, quality control, radiation protection, sabotage, safety analysis, safety engineering, safety reports, safety showers, safety standards, security, us 
occupational safety and health act, working conditions 

 
"ions" "ionic reactions" "mendelevium ions" "nobelium ions" 

 

 

Ions in liquid and solid solutions are indexed as compounds; ions in gases by the precoordinated descriptor consisting of the element 
name and the word IONS; ions in beams by assigning either the specific descriptor if available, e.g. ARGON 40 BEAMS or the isotope name 
together with ION BEAMS. 

 
      

 

RT: battery charge state,  charge states,  charged-particle reactions,  ion beams,  ion channeling,  ion 
density,  ion detection,  ion drift,  ion implantation,  ion mobility,  ion pairs,  ion sources,  ion temperature 
,ionic composition,  translocation 

  
 

"radiation_protection" "health physics" "nuclear safety" "protection (radiation)" "radiation hygiene" 

 
"radiation safety" "radiological protection" "safety (nuclear)" 

  
      

 
The protection of people from the effects of exposure to ionizing radiation, and the means for achieving this 

 
   

 

RT:accidents, alara, annual limit of intake,  biological shielding,  biophysics,  civil defense,  containment,  controlled areas, 
decontamination,  distance,  dosimetry,  environment,  ethical aspects,  external irradiation,  fallout,  fallout 
shelters,  federal radiation council,  gloveboxes,  gloves,  half-thickness,  health hazards e outro 

 
 

"sensitivity" "detection limits" "heat stability" 
  

 
The quantitative aspect concerned with the threshold for detecting a given material, property, etc. 

  


