
32    – 3o Trimestre de 2013

UMA ANÁLISE SOBRE ABORDAGENS E 
FERRAMENTAS PARA EXTRAÇÃO 
DE INFORMAÇÃO

Priscilla Inácia Nevesa, Débora Alvernaz Corrêab, Maria Claudia Cavalcantic*

aSeção de Engenharia de Computação – Instituto Militar de Engenharia (IME, Praça Ge-
neral Tibúrcio 80, 22290-270, Rio de Janeiro (RJ), Brasil  
bDepartamento de Informática  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
BR465  Km 7, 23890-000, Seropédica,  RJ, Brasil.
cDEXL Lab, Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)  
Avenida Getúlio Vargas, 333, 25651-076, Petrópolis – RJ, Brasil.
* anamaria.moura@gmail.com

RESUMO

O crescimento da Web traz à tona a necessidade de mecanismos para facilitar 
a extração, recuperação, indexação e organização das informações l� disponibili� l� disponibili�
zadas. A Web está repleta de textos informativos, técnicos e científicos, e também 
de textos livres, como declarações em redes sociais, e blogs, que necessitam do 
uso de técnicas, como as que vêm sendo estudadas pela �rea de  de Mineração 
de Textos, para extrair informação útil. Entre as principais técnicas, pode�se ci�
tar: Categorização, Clustering, Sumarização, Extração de Informação e An�lise de 
Sentimento. No sentido de identificar as abordagens e ferramentas para an�lise e 
extração de informações em textos semiestruturados e não estruturados, esse tra�
balho teve como objetivo realizar um levantamento na literatura. Alguns trabalhos 
recentes foram identificados, analisados e comparados, com base em um conjunto 
de características pré-definidas, evidenciando dessa forma sua aplicabilidade no 
que concerne à extração de informação sobre textos e páginas da Web.  Ao final, foi 
possível descobrir questões em aberto, a serem exploradas em trabalhos futuros.

Palavras-chave: mineração de texto, extração de informação, portais Web, 
textos livres.

ABSTRACT

The growth of the Web brings up the need for mechanisms to facilitate the 
organization, indexing and information extraction from the Web.  The Web is full 
of informative, technical and scientific texts, as well as free-style texts, such as the 
ones found in social network comments and blogs. To extract useful information 
from these texts, we need to apply Text Mining techniques. Among the main tech�
niques are: Categorization, Clustering, Summarization, Information Extraction and 
Sentiment Analysis. In order to identify approaches and tools for information extrac�
tion and analysis over semi-structured and non-structured texts, an initial search 
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over the literature was performed. Some of the most recent works were identified, 
analyzed and compared, based on a pre-defined set of characteristics, which highli�
ghted their aplicability with respect to texts and Web pages information extraction. 
Finally, it was possible to find out some interesting and open issues, i.e., which were 
not explored by the analyzed works, and that deserve further investigatiion. 

Keywords: text mining, information extraction, Web portals, free-style texts.

INTRODUÇÃO

De acordo com (Inmon, et al., 2007), cerca de 80% das informações presentes 
nas organizações estão contidas em documentos textuais. No entanto, é difícil extrair 
conhecimento a partir delas por causa da enorme quantidade de documentos a ana�
lisar, uma vez que se torna impratic�vel investigar minuciosamente todos os docu�
mentos textuais manualmente. Portanto, surge a necessidade de aplicar técnicas que 
facilitem a descoberta e extração de informação de documentos textuais.

Nesse trabalho é dada ênfase aos textos provenientes da Web (arquivos textos, 
páginas Web) e aos textos escritos de forma livre, que definimos como sendo textos 
não estruturados onde não h�, a principio, uma preocupação do escritor com regras de 
ortografia, concordância, regência, pontuação, etc. Esses textos também são valiosos 
quando analisados em conjunto para gerar informação relevante. Para extrair informa�
ção desses textos são necess�rias técnicas de processamento de linguagem natural, 
ou seja, as regras de extração que envolvem relações sintáticas e semânticas entre os 
elementos da linguagem tais como algumas técnicas de Mineração de Texto: Catego�
rização, Clustering, Sumarização, Extração de Informação e An�lise de Sentimento.  

Mas mesmo com todas essas técnicas, a an�lise de dados textuais não estrutura�
dos é muito complexa. Os métodos de an�lise muitas vezes apresentam um desempe�
nho ruim devido a essa complexidade. Por isso a �rea de Mineração de Textos é alvo 
de muitas pesquisas, como em (Castellanos, 200�), (Castellanos, et al., 2010b), (Cas�(Castellanos, 200�), (Castellanos, et al., 2010b), (Cas�
tellanos, et al., 2010a), (Lopes, 2009), que têm foco nos níveis gramatical e semântico 
com a intenção de gerar melhores resultados.

Assim, o principal objetivo desse trabalho é fazer um levantamento dos trabalhos 
mais recentes que utilizam tarefas de Mineração de Textos que possam ser aplicadas 
na an�lise de textos livres e textos na Web. 

Nesse trabalho ser� apresentada uma fundamentação teórica sobre Mineração 
de Texto (Seção 2) e suas tarefas (Seção 2.1) mais utilizadas. Na Seção 3, uma des�
crição das abordagens e ferramentas mais recentes para Extração de Informação de 
textos encontradas na literatura, e uma discussão e análise sobre as mesmas. Por fim, 
na Seção � são apresentadas algumas considerações sobre o trabalho apresentado e 
identificadas algumas oportunidades de trabalhos futuros.

MINERAÇÃO DE TEXTO

A descoberta de conhecimento em textos (KDT – Knowledge Discovery from 
Texts), também conhecida como Mineração de Textos (TM – Text Mining), é um 
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processo que visa descobrir padrões não explícitos, v�lidos, singulares, compreen�
síveis e úteis a partir de documentos textuais (Song, et al., 2009).  Uma vez identifi�
cados, esses padrões podem contribuir para a construção de conhecimento valioso 
para os usu�rios que tomam decisões estratégicas, i.e., gestores, pesquisadores, 
empres�rios.

A Mineração de Textos é um processo an�logo à Mineração de Dados (DM 
– Data Mining) ou descoberta de conhecimento em base de dados (KDD – Know-
ledge Discovery from Databases), onde no primeiro caso as fontes de dados são 
textos não estruturados ou semiestruturados e no segundo caso as fontes de dados 
são estruturadas. 

No entanto, a Mineração de Textos mostra�se ainda mais complexa, em es�
pecial quando envolve a interpretação de linguagem natural. Um sistema que tra�
ta de processamento de linguagem natural deve ser h�bil em tomar decisões de 
desambiguação do sentido de palavras polissêmicas (por exemplo: rio (presente 
do indicativo do verbo rir ou corrente contínua de �gua)), categorizar uma palavra, 
reconhecer sua estrutura sintática e o seu escopo semântico (Manning e Schutze, 
1999).

A Mineração de Texto, em geral, pode ser dividida em três etapas: Pré�Pro�
cessamento ou Preparação dos Documentos, Processamento dos Documentos e 
Pós�Processamento ou Avaliação das Descobertas.

O Pré�Processamento de documentos textuais é a primeira etapa do proces�
so de Mineração de Texto. Esta etapa tenta identificar similaridades em função da 
morfologia ou do significado dos termos, de modo a agrupá-los por suas caracterís�
ticas. Uma abordagem muito utilizada no pré�processamento é a utilização de um 
dicion�rio ou léxico para que o sistema computacional interprete uma sentença em 
linguagem natural (Feldman, et al., 2007) (Lopes, 200�). No dicion�rio é necess��
rio manter informações morfológicas, sintáticas e semânticas, juntamente com as 
palavras pertinentes ao contexto da aplicação. 

Assim o Pré�Processamento consiste em processar a coleção de documentos 
textuais, filtrar as informações e convertê-las em uma representação compatível 
com os métodos computacionais a serem aplicados nas etapas seguintes do pro�
cesso. Essa representação normalmente é um vetor de atributos. Os atributos são 
tipicamente as palavras pertencentes a uma coleção de documentos (Jackson, et 
al., 2002).

Depois de converter o documento em um vetor de atributos, é necess�rio re�
alizar algum tipo de limpeza nos mesmos. Algumas tarefas de Pré�Processamento 
devem ser realizadas para se obter o conjunto de termos que representa a estru�
tura do documento processado nos níveis desejados, como par�grafos, períodos, 
sentenças ou palavras (Feldman, et al., 2007).

Uma dessas tarefas é a Tokenização (Tokenization), que consiste em per�
correr todo o texto identificando cada palavra entre as sequências de caracteres. 
Trata-se de identificar tokens que são as menores unidades de informação presen�
tes no texto e que possuem significado quando analisados de forma isolada. Desse 
modo, um token pode ser uma palavra, um número representado por um caractere 
numérico, um número de telefone, o nome de uma empresa formado pela combi�
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nação de uma ou mais palavras, um endereço da Web ou de e�mail (Weiss, et al., 
2005).

Outra tarefa de Pré�Processamento é a remoção de Stopwords que são pa�
lavras funcionais que geralmente não agregam conhecimento útil para a an�lise 
do texto, sendo consideradas irrelevantes. Em geral, podemos considerar como 
Stopwords os artigos, conjunções, pronomes, verbos auxiliares, abreviaturas muito 
comuns, entre outras (Song, et al., 2009). O domínio do texto em an�lise pode de�
terminar diferentes conjuntos de palavras irrelevantes.

Em um texto, muitas vezes as variações morfológicas das palavras remetem a 
um mesmo significado semântico e em algumas tarefas como, por exemplo, buscas 
por palavras�chave, devem ser consideradas equivalentes. No Pré�Processamento 
a tarefa de redução ao radical, Stemming, é realizada para converter as diferentes 
variações de uma palavra a uma forma b�sica denominada raiz ou stem (Oliveira, 
2008). Por exemplo, na família de palavras terra, terrinha, térreo, terr�queo, terre�
no, terreiro, terroso, existe um elemento comum: terr�, que é o radical (Viera, et al., 
2007). As variações podem ocorrer em função de sufixos inseridos para indicar o 
plural, gênero e conjugação verbal.

Outra tarefa de efeito semelhante ao Stemming é denominada de Lemati�
zação. A lematização consiste em substituir palavras por suas formas canônicas 
ou palavras�base. Isto é feito com o uso de um repositório linguístico denominado 
léxico (Oliveira, 2008). 

Os léxicos podem ser construídos de diversas maneiras. O tipo e quantidade 
de informação armazenada para cada entrada do léxico, denominada item lexical, 
incluem informação sintática, morfológica e ortográfica sobre tal entrada (Song, et 
al., 2009). A informação armazenada nesse repositório depende das características 
do domínio para o qual o léxico ser� utilizado. Os léxicos podem apresentar dife�
rentes níveis de complexidade em relação ao tipo de conteúdo que armazenam. Os 
léxicos são dependentes da língua (Oliveira, 2008).

Outra abordagem de pré�processamento consiste no etiquetamento morfos�
sint�tico, em inglês o Part-Of-Speech tagging (POS tagging), que realiza a ano�
tação de palavras com a etiqueta apropriada baseada no contexto no qual elas 
aparecem. O processo de POS tagging divide as palavras em categorias baseadas 
no papel que elas desempenham na oração em que aparecem. POS tagging for�
nece informações sobre o conteúdo semântico de uma palavra. Os substantivos, 
geralmente denotam termos tangíveis e intangíveis ao passo que preposições ex�
pressam relações entre os termos.

Terminadas as tarefas de pré�processamento, seguimos com o Processa�
mento dos documentos que consiste da utilização de v�rios mecanismos para a 
descoberta de padrões dentro de uma coleção de documentos ou dentro de um 
subconjunto de documentos de uma coleção. (Feldman, et al., 2007). Durante o 
Processamento são realizadas as tarefas de Mineração de Textos, como por exem�
plo, a Sumarização, a Categorização, a Extração de Informação e a An�lise de 
Sentimento.

Por fim, no Pós-Processamento é realizada a validação das descobertas e a 
visualização dos resultados encontrados, como com a utilização de ferramentas 
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de gestão de dados e ferramentas analíticas. Métricas de avaliação de resultados, 
ferramentas de visualização e conhecimento de especialistas ajudam a consolidar 
os resultados.

Tarefas de Mineração de Textos
Para realizar a Mineração de Textos temos disponíveis diversas tarefas como 

Recuperação da Informação, Classificação/Categorização, Extração de Informa�
ção, Sumarização, Clustering (Jackson, et al., 2002), dentre outras. Nessa seção 
apresentamos uma descrição das tarefas pertinentes ao contexto da nossa pesqui�
sa: Sumarização (Seção 2.1.1), Extração de Informação (Seção 2.1.2), Categoriza�
ção (Seção 2.1.3), Clustering (Seção 2.1.�) e An�lise de Sentimento (Seção 2.1.5).

Sumarização
A Sumarização de texto é o processo de destilação das informações mais 

importantes de um texto, pois visa produzir uma versão resumida do referido texto 
(Jurafsky, et al., 2007). Assim, a sumarização de texto tem como objetivo criar um 
documento, a partir de uma ou mais fontes textuais, que é menor em tamanho, mas 
mantém algumas ou a maioria das informações contidas nas fontes originais. 

A finalidade da sumarização é frequentemente caracterizada em duas situ�
ações: sumarização de documento único versus sumarização de múltiplos docu�
mentos; sumarização genérica versus sumarização query-focused (Jurafsky, et al., 
2006).

Na sumarização de documento único tem�se um único documento no qual é 
produzido um sum�rio. Este é utilizado em situações para produzir um título ou um 
esboço de um texto, onde o objetivo final é caracterizar o conteúdo de um docu�
mento.

Na sumarização de v�rios documentos, a entrada é uma coleção de docu�
mentos, cujo objetivo é produzir uma condensação do conteúdo de toda a coleção. 
Ela é usada, por exemplo, quando estamos sumarizando uma série de notícias 
sobre o mesmo evento ou quando temos v�rios conteúdos Web de uma mesma 
categoria e que gostaríamos de sintetizar e condensar (Jurafsky, et al., 2006).

Um sum�rio genérico é um dos quais não consideramos um uso particular ou 
uma necessidade de informação particular; o sum�rio simplesmente d� a informa�
ção importante do(s) documento(s). Por outro lado, na sumarização query-focused, 
também chamada focused summarization, topic-based summarization e user-fo-
cused summarization, o sum�rio é produzido em resposta à consulta do usu�rio 
(Jurafsky, et al., 2006).

Uma dimensão crucial da arquitetura de sumarizadores de texto é saber se 
eles estão produzindo um abstract (Abstração) ou um extract (Extrato). Extracts 
são sum�rios completamente constituídos de sequências de palavras copiadas do 
documento original. O sum�rio pode sofrer inconsistências e ter falta de coesão. 
Sentenças podem ser extraídas fora do contexto. Abstracts são sum�rios que 
contém sequências de palavras que não estão necessariamente presentes no 
documento original, mas que procuram condensar a ideia do texto original.

A maioria dos sumarizadores de texto atuais é extrativa, uma vez que extra�
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ção é muito mais f�cil que abstração. A transição de sumarizadores extrativos para 
sumarizadores abstratos mais sofisticados é um desafio (Jurafsky, et al., 2007).

Extração de Informação
A Extração de Informação (EI) diz respeito à identificação, e consequente ou 

concorrente classificação e estruturação de dados não estruturados, como o texto 
escrito em linguagem natural, em classes semânticas. Um sistema de Extração de 
Informação ideal deve ser independente de domínio ou pelo menos deve ser port��
vel para qualquer domínio (Moens, 2006).

A EI é uma tarefa baseada na an�lise da linguagem natural, de modo a extrair 
trechos de informação. O processo tem como entrada textos e tem como saída da�
dos não ambíguos (Davies, et al., 2006), em formato estruturado.

A Extração de Informação identifica informações em textos, aproveitando a 
sua organização linguística (Moens, 2006). Uma sentença em Português normal�
mente contém um número de partes constituintes (por exemplo, um sujeito, um ver�
bo, talvez um ou mais objetos). Seus significados individuais, ordenação e concep�
ção (por exemplo, o uso de um tempo verbal específico) permitem-nos determinar 
o que a sentença significa.

A EI é tradicionalmente aplicada em situações onde se é conhecida antecipa�
damente a informação que ser� extraída de um texto (Moens, 2006). Por exemplo, 
pode ser necessário identificar que tipos de eventos são expressos em um determi�
nado texto e em que momento esses eventos aconteceram.

A Figura 1 mostra que a arquitetura de um sistema de Extração de Informação 
normalmente tem duas fases distintas: A fase de treinamento e a fase de implanta�
ção, onde T refere�se aos componentes da fase de treinamento, I aos componentes 
da fase de implantação e C aos componentes de conhecimento. 

H� quatro tipos b�sicos de elementos que podem ser extraídos de textos (Fel�
dman, et al., 2007): 

• As entidades, que são termos b�sicos encontrados nos textos, como pes�
soas, locais, empresas, genes, etc. 

• Os atributos, que são as características das entidades extraídas. Alguns 
exemplos de atributos são o cargo de uma pessoa, a sua idade, o tipo de 
uma organização, dentre outros. 

• Os fatos, que são as relações existentes entre as entidades. Podem ser fa�
tos, por exemplo, a relação de trabalho entre uma pessoa e uma empresa 
ou a fosforização entre duas proteínas. 

• E por fim, os eventos que são as atividades ou ocorrências de interesse 
nas quais as entidades participam. Por exemplo: um ato terrorista, uma 
fusão de empresas, um anivers�rio, datas, períodos, etc.
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Figura 1. Arquitetura básica de um sistema de Extração de Informação. Adaptado de (Moens, 2006).

Para sistemas de Mineração de Texto, onde se deseja fazer a Extração de 
Informação, o primeiro passo é a etiquetagem dos documentos, onde cada docu�
mento é processado para encontrar (i.e. extrair) as entidades e relacionamentos 
que são significativos. O termo “relacionamentos” denota fatos ou eventos que en�
volvem determinadas entidades (Feldman, et al., 2007). Os fatos são est�ticos e 
geralmente não mudam. Os eventos são mais dinâmicos e geralmente têm uma 
marca de tempo específica associada a eles.

H� uma série de tarefas típicas de Extração de Informação que podem ser 
usadas para extração de conhecimento em sistemas de Mineração de Texto:

• Reconhecimento de Entidades Nomeadas – Named Entity Recognition 
(NER): Reconhece e classifica expressões nomeadas do texto (tal como 
nomes de pessoas, instituições, nomes de locais ou de proteínas). Ex.:John 
Smith (pessoa) trabalha na IBM (organização).

• Noun Phrase Coreference Resolution: Duas ou mais expressões são ditas 
correferentes quando se referem à mesma situação descrita no texto. Mui�
tas referências no texto são codificadas como referências fosfóricas, i.e., 
elementos linguísticos que ao invés de codificar diretamente o significado 
de uma entidade, se referem a uma descrição direta da entidade mais cedo 
ou mais tarde no texto. Elas são chamadas respectivamente de referências 
anafóricas e catafóricas. No exemplo abaixo, Bill Clinton e ele se referem à 
mesma entidade. Ele alude a uma referência anafórica. Ex: Bill Clinton foi 
a New York, onde ele foi convidado para uma palestra.

• Reconhecimento do Papel Semântico – Semantic Role Recognition: Res�
peita a atribuição de papéis semânticos às constituintes de uma frase. Eles 
consideram certas ações ou estados, dos seus participantes e suas cir�
cunstâncias. Papel Semântico pode ser definido de forma geral ou pode 
ser mais específico. Ex.: Ela bateu (agente) suas mãos (parte do corpo) na 
inspiração (causa).

• Entity Relation Recognition: A relação entre duas ou mais entidades é de�
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tectada e, eventualmente, a relação é modelada com um papel semântico. 
Ex.: John Smith (pessoa) trabalha na (relação trabalha na) IBM (organização).

• Timeline Recognition: É a detecção e reconhecimento de uma expressão 
temporal no texto. Expressões temporais que são identificadas incluem 
expressões absolutas (17 de julho de 1999, às 12:00h, no verão de 89) 
e expressões relativas (ontem, na semana passada, o próximo milênio). 
Também se destacam a duração (uma hora, duas semanas), expressões 
ancoradas em eventos (dois dias antes da partida), e conjuntos de ve�
zes (por semana). Com as expressões temporais reconhecidas, a linha do 
tempo de diferentes eventos pode ser reconstruída. Relações temporais 
b�sicas podem ser descritas como: X antes de Y, X é igual a Y, X satisfaz 
Y, X sobrepõe Y, X durante Y, X começa com Y, X termina Y. Reconhecer 
uma linha do tempo envolve formas sofisticadas de raciocínio temporal. 
Ex.: No dia 16 de abril de 2010 eu passei no exame final. Nas três semanas 
anteriores eu estudei muito. Então: de 26 de março de 2010 a 15 de Abril 
de 2010: Estudo; 16 de abril de 2010: Exame.

As abordagens que utilizam técnicas de extração de informações podem ser 
classificadas como: Wrappers, baseadas em Processamento de Linguagem Natu�
ral (PLN) e baseadas na Web Profunda (WP).

Os Wrappers têm como objetivo extrair informações em textos estruturados ou 
semiestruturados, onde um processamento de linguagem é difícil de ser realizado, 
como por exemplo, uma Tabela HTML. Suas regras são baseadas na extração de 
informações de texto como formatação, delimitadores, tipografia e frequência das 
palavras. As abordagens baseadas em PLN, por sua vez, foram criadas para tratar 
textos livres (conforme mencionado anteriormente) e realizam a extração baseadas 
em um pré-processamento da linguagem (Silva, 2004). Por fim, as abordagens ba�
seadas em Web Profunda (WP) têm como objetivo realizar a extração de informa�
ção utilizando técnicas de descoberta de conhecimento na Web Profunda, devido 
à informação contida na WP estar escondida por tr�s de interfaces de consulta 
(geralmente formul�rios HTML). Essas informações somente estão disponíveis em 
tempo de execução das p�ginas Web, pois são p�ginas � geradas dinamicamente 
(Khare et al.,2010). As características de cada abordagem podem ser vistas como 
mostra a Tabela 1. 

 Tabela 1. Wrappers X Abordagens baseadas em PLN X Abordagens baseadas em WP.

Wrappers
Ferramentas EI 

baseadas em PLN

Ferramentas EI 

baseadas em WP

Objetivo
Extrair informações de diversas 

fontes da Web.

Extrair informações de tex�

tos em linguagem natural.

Extrair informações base�

ada na Web Profunda.

Tipo de Texto

Geralmente estruturados e se�

miestruturados, em alguns ca�

sos textos não estruturados.

Texto não estruturado. Estruturado.

Características usa�

das para extração

Informações de formatação de 

texto, marcadores, frequência das 

palavras, PLN em alguns casos. 

Padrões de linguagens 

baseados em PLN.

Informações de formul��

rios HTML ou de Banco 

de Dados.
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EI é útil em um conjunto diversificado de aplicações (Sarawagi, 2008): 
• Aplicações Empresariais: 
• Notícias: A criação autom�tica de notícias multimídia, integrando 

vídeo, fotos de entidades e eventos, hiperlinks de artigos de notícias para 
informações b�sicas sobre pessoas, locais e companhias.

• Atendimento ao Cliente: EI em textos de respostas no atendimento ao clien�
te. Informações postadas pelo cliente têm grande valor para a empresa.

• Limpeza de dados: um exemplo de utilidade da EI é para o problema de 
endereço duplicado, muitas vezes para a mesma pessoa, h� diferentes 
registros de endereços armazenados em bases de dados diferentes.

• Gerenciamento de Informações Pessoais: sistemas que buscam organizar 
dados pessoais, como documentos, e�mails, projetos e pessoas de forma 
estruturada e inter�relacionadas. 

• Aplicações Científicas: o recente aumento do campo da bioinformática 
trouxe a necessidade de extrações de entidades nomeadas, para objetos 
biológicos, tais como proteínas e genes.

• Aplicações Orientadas a Web: 
• Banco de Dados de Citações: muitos bancos de dados de citações na Web 

têm sido criados através de estruturas elaboradas de extração de fontes 
que vão desde sites de conferência na Web até homepages individuais, 
como por exemplo, Citeseer1, o Google Scholar2 e DBLP3. A criação de 
banco de dados exige uma estrutura de extração em diversos níveis a 
partir da navegação nos sites para localizar p�ginas contendo registros de 
publicações, registros individuais e publicação de p�ginas HTML.

• Banco de Dados de Opinião: existem inúmeros sites de armazenamento 
sem moderação de opiniões sobre uma variedade de tópicos, incluindo 
os produtos, livros, filmes, pessoas e música. Muitas das opiniões são em 
forma de texto livre, escondidas atr�s de blogs, posts de notícias, sites de 
opinião, e assim por diante.

• Sites Web de Comunidades: outro exemplo da criação de bancos de da�
dos estruturados de documentos Web são os sites de comunidades como 
DBLife� e Rexa5 que rastreiam informações sobre pesquisadores, confe�
rências, palestras, projetos e eventos relevantes para uma comunidade es�
pecífica. A criação de tais bancos de dados estruturados exige a extração 
em muitas etapas: a localização das p�ginas de anúncios, extração de no�
mes dos palestrantes e os títulos e registros sobre um site de conferência.

• Comparação de Sites de Compras: H� muito interesse na comparação 
entre sites de compras, que rastreiam automaticamente sites comerciais 
da Web, para encontrar produtos e respectivos preços que podem então 
serem utilizados para comparação. Como as tecnologias de Web evoluí�
ram, os maiores sites Web começaram a ficar escondidos atrás de formas 
e linguagens de script.  Em consequência disso, o foco mudou para o ras�

1  http://citeseerx.ist.psu.edu/index
2  http://scholar.google.com.br/
3  http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
4  http://dblife.cs.wisc.edu/
5  http://rexa.info
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treamento e a extração de informações de sites baseados em formul�rios.
• Posicionamento de Anúncio: anúncios de um produto com um texto que 

expressa uma opinião positiva sobre ele. Ambas as tarefas: anúncio de 
produtos e parecer emitido de um produto, são exemplos de tarefas de 
extração de informações que possibilitam facilitar o crescente setor de In�
ternet posicionando o anúncio.

• Pesquisas Estruturadas na Web: grande desafio para obter extração de 
informações é permitir a busca estruturada que envolva entidades e suas 
relações na WWW. 

Categorização
Dado um conjunto de categorias (tópicos) pré-definidas e uma coleção de 

documentos, o processo de encontrar a categoria mais adequada para cada docu�
mento é chamado de categorização (Feldman, et al., 2007). 

Existem dois tipos de abordagens para se realizar a categorização de textos 
(Feldman, et al., 2007). A primeira abordagem é a engenharia de conhecimento 
(knowledge engineering) na qual o conhecimento específico sobre as categorias é 
codificado diretamente no sistema de forma declarativa ou sob a forma de regras 
de classificação processuais. Um especialista do domínio define um conjunto su�
ficiente de condições para que um documento seja classificado em uma determi�
nada categoria. O desenvolvimento das regras de classificação pode ser bastante 
trabalhoso (Feldman, et al., 2007). 

A outra abordagem é o aprendizado de m�quina (ML – Machine Learning), na 
qual um processo indutivo genérico constrói um classificador (ou categorizador) por 
aprendizagem através de um conjunto de exemplos pré-classificados. Um conjunto 
de exemplos representando cada categoria é apresentado à ferramenta que pode, 
por exemplo, fazer uma an�lise estatística dos modelos linguísticos, tais como 
afinidades léxicas e frequências de palavras. A ferramenta classificadora produz, 
então, uma assinatura estatística para cada categoria. O classificador aplica as 
assinaturas estatísticas a novos documentos para encontrar os documentos mais 
parecidos e, então, identificar em qual categoria os novos documentos devem ser 
classificados.

No entanto, a dificuldade de aquisição de conhecimento na engenharia de 
conhecimento torna a utilização do aprendizado de m�quina mais atraente, apesar 
da qualidade mais baixa dos resultados comparados com a engenharia de conhe�
cimento (Feldman, et al., 2007).

Portanto, a maioria dos trabalhos recentes sobre a categorização se concen�
tra na abordagem de aprendizado de m�quina, que exige apenas um conjunto de 
instâncias de treinamento classificados manualmente, sendo, portanto, uma técni�
ca que requer menos esforço do que a engenharia de conhecimento (Feldman, et 
al., 2007).

É necess�rio considerar quatro questões principais quando se utiliza 
técnicas de aprendizado de m�quina para desenvolver uma aplicação baseada na 
categorização de texto (Feldman, et al., 2007).

Primeiro, é necess�rio decidir quais as categorias que serão utilizadas para 
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classificar as instâncias. Em segundo lugar, precisamos fornecer um conjunto de 
treinamento para cada uma das categorias.  (Feldman, et al., 2007) sugere  que 
cerca de 30 exemplos são necess�rios para treinar cada categoria.  Em terceiro 
lugar, temos de decidir sobre as características que representam cada uma das ins�
tâncias. Normalmente, é melhor gerar tantas características quanto possível por�
que a maioria dos algoritmos é capaz de se concentrar apenas nas características 
relevantes. Finalmente, precisamos decidir sobre o algoritmo a ser utilizado para a 
classificação (Feldman, et al., 2007).

Clustering
Clustering, também chamado de agrupamento, é o processo de encontrar 

grupos chamados clusters presentes em um determinado conjunto de dados, de 
tal forma que os itens de dados presentes em um cluster são semelhantes entre si, 
ao passo que os presentes nos diferentes grupos são distintos (Song, et al., 2009).

O Clustering é útil em uma ampla gama de campos de an�lise de dados, in�
cluindo a mineração de dados, organização de documentos não supervisionada, 
extração autom�tica de tópicos, segmentação de imagem e recuperação da infor�
mação (Song, et al., 2009). Em muitos desses problemas, pouca informação prévia 
est� disponível sobre os dados. E para esses casos, o clustering é especialmente 
adequado (Feldman, et al., 2007).

A tarefa de clusterização de documentos é diferente do método de classifica�
ção porque a tarefa de clusterizar documentos corresponde a encontrar grupos na�
turais que antes eram desconhecidos no documento em vez de classificar o docu�
mento em diferentes categorias, com base em categorias pré-definidas ou alguns 
critérios artificiais impostos externamente. 

Existem duas principais técnicas de agrupamento: por partição e por hierarquia. 
A maioria dos algoritmos de agrupamento de documentos pode ser classificada nes�
ses dois grupos. Técnicas de agrupamento hier�rquico produzem uma sequência 
aninhada de partições, em um único cluster, com tudo incluído no topo e uma série de 
conjuntos de pontos individuais na parte inferior. As técnicas hier�rquicas podem ser 
classificadas como agrupamento aglomerativo e agrupamento divisor. Agrupamento 
aglomerativo começa colocando cada objeto em seu próprio cluster, em seguida, 
mescla estes clusters em um cluster maior até que todos os objetos estejam em um 
único cluster, ou até que certas condições finalizadoras sejam satisfeitas. O agrupa�
mento divisor começa com todos os objetos em um cluster e, em seguida, divide�se o 
grupo em grupos cada vez menores, até que cada objeto forme um cluster em si, ou 
até se alcançar o número desejado de clusters e que a mínima distância entre dois 
clusters particulares seja acima de certa distância limiar. 

O método de agrupamento por partição procura particionar uma coleção de 
documentos em um conjunto de grupos não sobrepostos, de modo a maximizar o 
valor de avaliação do clustering. O critério geral para uma boa partição é que os ob�
jetos de diferentes clusters sejam “distantes” e os objetos dentro do mesmo cluster 
sejam “próximos” uns aos outros.

Embora a técnica de agrupamento hier�rquico seja frequentemente retratada 
como uma boa abordagem de clustering, esta técnica não contém qualquer dispo�
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sição para a realocação das entidades, que podem ter sido mal classificadas nos 
est�gios iniciais da an�lise de texto (Jain, et al., 1999). Além disso, a complexidade 
de tempo desta abordagem é quadr�tica (Steinbach, et al., 2000).

Nos últimos anos, tem sido reconhecido que a técnica de agrupamento por 
partição é adequada para agrupar um conjunto grande de documentos, devido à 
sua relativa baixa demanda computacional (Steinbach, et al., 2000).  A complexi�
dade de tempo da técnica de particionamento é quase linear, o que a torna am�
plamente utilizada. O algoritmo de agrupamento por partição mais conhecido é o 
algoritmo K-means e seus variantes. O algoritmo K-means pode ser resumido em 
quatro passos:

1. Selecionar aleatoriamente o cluster de vetores centróide para definir uma 
partição do conjunto de dados inicial.

2. Atribuir cada vetor de documento ao cluster de centróides mais próximo.
3. Recalcular o vetor centróide cj do cluster utilizando a equação:

onde dj indica os vetores de documentos que pertencem ao cluster Sj; cj representa o 
vetor centróide; nj é o número de vetores de documentos que pertencem ao grupo Sj.

�. Repetir os passos 2 e 3 até que a convergência seja alcançada.

Análise de Sentimento
Além de avaliarmos um conjunto de documentos por seus fatos e classificá�

�los, também é possível avali��los por seu conteúdo subjetivo. Essa é a função 
da an�lise de sentimentos que lida com o tratamento computacional de opinião, 
sentimento e subjetividade em um texto (Pang, 2006) e tem atraído muita atenção 
devido ao seu potencial, como por exemplo, em sistemas de apoio a decisão, que 
precisam identificar tendências.

Para implementar a an�lise de sentimentos, é feita a coleta dos documentos, 
seja na Web ou em repositórios locais. São procurados os documentos sobre o 
item de pesquisa e também é verificado se o conteúdo encontrado é um fato ou 
uma opinião, através de técnicas de classificação (Pang, 2006). Os fatos podem 
ser descartados, j� que o interesse maior é na opinião dos usu�rios. No entanto, 
nem todo fato deve ser descartado, j� que mesmo fatos podem conter algum tipo 
de opinião, e vice�versa.

Posteriormente é feita a classificação de acordo com a polaridade do conteú�
do identificado. A classificação de polaridade de um conteúdo pode ser positiva, ne�
gativa ou até mesmo neutra. A classificação pode ser feita com técnicas de aprendi�
zado de m�quina ou por seleção de palavras, onde esta abordagem envolve avaliar 
as palavras dos conteúdos e identificar aquelas positivas e negativas com base em 
uma lista de palavras previamente selecionadas. Com isso, é possível executar al�
goritmos para classificar o conteúdo como positivo, negativo ou neutro. Vantagens 
dessa técnica são a sua simplicidade e o fato de ser desnecessário classificar os 
documentos previamente para treinamento, como na abordagem anterior. 
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No entanto, o conjunto de palavras positivas e negativas deve ser selecionado 
e deve ser específico para cada tópico. A classificação também pode ser feita atra�
vés de an�lise sint�tica sendo que esta abordagem envolve analisar o conteúdo 
sintaticamente, identificando principalmente adjetivos e/ou advérbios que possam 
indicar a polaridade dos textos. Porém, ela requer um analisador sintático eficiente 
e que os conteúdos sejam compostos por sentenças sintaticamente corretas. 

Pang (2006) considera ainda que a an�lise de sentimento é um caso especial 
de categorização (existindo apenas duas categorias: sentimentos positivos e sen�
timentos negativos).

A maioria das ferramentas disponíveis para an�lise de sentimento são apli�
cações Web com finalidades similares: extrair e analisar opiniões sobre questões 
políticas, verificação de spams (opiniões falsas), análise de emoções no mundo 
virtual. Algumas aplicações se concentram em fazer an�lise de sentimentos de pu�
blicações no Twitter, como o Tweet Feel6, o Twendz7, o Twitrratr8 que usa uma lista 
de adjetivos positivos e negativos para fazer a an�lise de sentimentos e também 
considera símbolos ( ;) ☺). O Rank Speed9 além de fazer buscas no Twitter tam�
bém pesquisa em blogs. Seu foco est� em produtos eletrônicos e é possível fazer 
uma busca já especificando um sentimento. Por exemplo: buscar um celular Nokia 
com referências ao sentimento “Excelente” ou “Lento”. Já o Opsys10 faz buscas 
em redes sociais, blogs e portais com foco em empresas negociadas na Bovespa 
e fontes RSS – Really Simple Syndication – de portais de investimentos; e o Elei�
torando11 analisa o que as pessoas falam dos políticos nas redes sociais, tendo 
grande destaque em períodos de eleição.

Portanto a an�lise de sentimento é uma tarefa que pode ser aplicada em 
qualquer domínio, como em (Lopes, 2009), (Pang, 2006), mostrando uma nova 
perspectiva da análise dos dados para o usuário final.

ABORDAGENS E FERRAMENTAS PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Os esforços realizados para a extração de informação de documentos textu�
ais não estruturados vêm tanto de entidades governamentais como empresariais. A 
quantidade de documentos disponíveis na Web, em intranets, em redes de notícias 
e outros meios é imensa e a quantidade de informação relevante e até mesmo es�é imensa e a quantidade de informação relevante e até mesmo es� e a quantidade de informação relevante e até mesmo es�
tratégica est� oculta nessa grande massa de dados.

Transformar informações não estruturadas em estruturadas auxilia a troca e 
acesso dessas informações. As informações extraídas de textos (seja da Web ou 
de uma coleção de textos particular) são de grande importância em abordagens que 
visam à interoperabilidade e acesso autom�tico a um grande volume de informa� um grande volume de informa�
ções. Por exemplo, a informação extraída poder� alimentar portais da Web, ou ain�� alimentar portais da Web, ou ain� portais da Web, ou ain�
da, o banco de dados de sistemas de apoio a tomada de decisões em organizações.

Esta seção apresenta alguns dos trabalhos mais recentes que propõem abor�
dagens e ferramentas utilizadas para extração de informação. Essas abordagens 

6  http://www.tweetfeel.com/
7  http://twendz.waggeneredstrom.com
8  http://twitrratr.com/
9  http://www.rankspeed.com/
10 http://www.opsys.com.br/ http://www.opsys.com.br/
11 http://www.eleitorando.com.br/site/ http://www.eleitorando.com.br/site/
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combinam tarefas de mineração de textos, tanto para textos livres como também 
para textos e dados na Web.

Características a Analisar
Antes de apresentar a descrição dos trabalhos selecionados, esta seção apre�

senta algumas características usadas para avaliar e comparar esses trabalhos.  
Algumas destas características foram baseadas no trabalho de (Chang et al, 2006). 
No presente trabalho, as características para analisar as abordagens e ferramentas 
de extração de informação (EI) foram classificadas em duas categorias: caracterís�
ticas da extração a partir de Documentos Textuais e a partir da Web.

Características da EI sobre Documentos Textuais
i. Corpus Processado: O conjunto de documentos que ser� processado pode 

ser estruturado, semiestruturado ou não estruturado. Nos casos não estrutu�
rados os documentos textuais ainda podem ser livres.

ii. Pré�Processamento: Durante o pré�processamento é possível se utilizar de 
um repositório linguístico (Léxico, Tesauro, Dicion�rio ou Taxonomia) para 
auxiliar nas tarefas de interpretação da linguagem natural. Também é co�
mum o uso das tarefas de tokenização, remoção de stopwords e stemming.

iii. Processamento: No processamento são utilizadas as tarefas de Mineração 
de Texto que melhor se adequam ao corpus processado. Entre as tarefas 
mais utilizadas estão a Categorização, Extração de Informação, Clustering, 
Sumarização e a An�lise de Sentimento que est� em ascensão na �rea de 
Mineração de Textos.

Características da EI sobre páginas Web
i. Tipo de entrada: Esta é a primeira característica para comparar os docu�

mentos de entrada de cada sistema de EI, que podem ser p�ginas ou ar�
quivos estruturados, semiestruturados ou texto livre de acordo com o seu 
nível de estruturação. Existem sistemas que são projetados para extrair 
informações de p�ginas Web, outros são projetados principalmente para a 
extração de informações da Web profunda (formul�rios de p�ginas), como 
também existem os projetados para extrair textos livres em documentos 
diversos (pdf, doc, p�ginas Web, entre outros).  Assim, os últimos sistemas 
dependem bastante dos templates comuns que são usados para gerar p��
ginas Web. 

ii. Nível de Extração: As tarefas de EI podem ser classificadas em três níveis 
de extração: nível de campo, nível de texto e nível de p�gina Web. Exis�
tem ferramentas que são projetadas para extrair informações contidas em 
formul�rios Web, ou seja, extração em nível de campo. Outras extraem 
informações relevantes do conteúdo de um documento inteiro (geralmen�
te textos), que pode conter v�rios tipos de entidades nomeadas. Outras 
ferramentas possuem tarefas de EI em nível de p�gina onde a extração é 
baseada em tags. 
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3. Recursos Utilizados: Algumas ferramentas de EI são projetadas para li�
dar com p�ginas da Web, como por exemplo, procurar o departamento de 
ciência da computação a partir de v�rias universidades. Para isso, usam 
tanto tags HTML quanto palavras literais, como delimitador baseado em 
restrições. Outras p�ginas Web possuem modelos que facilitam a apren�
dizagem do algoritmo, baseado nos recursos de templates. Para obter ex�
tração de informações de texto livre, técnicas de Processamento de Lin�
guagem Natural (PLN) são utilizadas como recursos adicionais. Algumas 
ferramentas também utilizam características ortográficas, token de compri�
mento, e gram�ticas de links. 

�. Licença: Esta característica é importante para avaliação e comparação. A 
ferramenta pode ser uma ferramenta livre, que pode ser utilizada, copiada, 
estudada e redistribuída sem restrições permitindo possíveis adaptações 
para seu uso; ou pode ser uma ferramenta propriet�ria, tais como as ferra�
mentas comerciais, que necessitam de licença para sua utilização. 

5. Linguagem de Desenvolvimento e API: É importante analisar também a 
linguagem de programação que a ferramenta foi desenvolvida e se ela 
apresenta APIs disponíveis.

6. Documentação: Com esta característica é possível verificar se a documen�
tação da ferramenta apresenta detalhes sobre as mesmas de forma clara 
e precisa, se auxilia realmente a utilização, se é de f�cil acesso, etc. Tam�
bém é importante ressaltar qual é o tipo de linguagem suportada pela ferra�
menta, ou seja, em qual língua é possível extrair informações (Por exemplo 
Inglês, Português, etc.).

7. Linguagem suportada: Também é importante ressaltar qual é o tipo de lin�
guagem suportada pela ferramenta, ou seja, em qual idioma é possível 
extrair informações (Por exemplo Inglês, Português, etc.).

8. Demo: Com esta característica é possível verificar se o projeto que desen�
volve a ferramenta disponibiliza versões demos (online ou para download), 
uma facilidade para o usu�rio testar e analisar suas entradas e saídas.

Extração de Informação sobre Documentos Textuais 
A maioria dos trabalhos para an�lise de documentos textuais est� disponível 

para o idioma Inglês: (Castellanos, 200�), (Castellanos, et al., 2010a) e (Castella�
nos, et al., 2010b). Em (Fernandes, 2009), (Lopes, 200�) e (Moreira, et al., 2009) 
encontramos abordagens distintas para a extração de informação e an�lise de tex�
tos escritos em Português Brasileiro.

Castellanos (200�) descreve uma abordagem para descobrir tópicos relevan�
tes sobre os problemas que consumidores encontram em seus produtos, fazendo a 
mineração de logs dos Centros de Suporte ao Cliente da Hewllet-Packard. A meto�
dologia utilizada por (Castellanos, 200�) é composta por quatro etapas principais: 
pré�processamento, clustering, postfiltering e labeling.

No pré�processamento, o material bruto de uma base de dados chamada sear-
ch log é processado para extrair dados relevantes que são posteriormente converti�
dos em uma forma adequada para a mineração de dados. No clustering, o vetor de 
representação dos documentos é minerado para descobrir os temas relevantes que 
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correspondam à perspectiva do usu�rio. A representação de um cluster produzido 
é que dois documentos estão no mesmo cluster se eles correspondem a buscas 
similares. No postfiltering, são considerados os documentos estranhos relativos a 
uma busca. São documentos que não têm relevância para o usuário e, portanto 
precisam ser filtrados. Isso é realizado computando a similaridade dos documentos 
de acordo com seu conteúdo e designando como candidatos para filtragem aqueles 
com uma baixa similaridade com os demais documentos no cluster. No labeling, os 
clusters são nomeados com o tema que eles representam.

A proposta de (Castellanos, et al., 2010a) foi a criação de um ambiente de 
Business Intelligence que gerencia as informações de um negócio e combina os 
fatos extraídos de fontes de dados não estruturados com os dados  provenientes de 
fontes estruturadas em um ambiente de DW 2.0™ para gerar conhecimento.

Essa plataforma processa documentos textuais que são enviados para um 
repositório juntamente com alguns metadados. O documento é pré�processado re�
sultando em uma representação requerida pelo método de extração. Para a extra�
ção de informação (Castellanos, et al., 2010a) tentou utilizar algoritmos conhecidos 
como o Hidden Markov Models, mas como não obtiveram bons resultados, prefe�
riram criar suas próprias regras de extração de entidades, relacionamentos, fatos 
e eventos. E no pós�processamento os dados extraídos passam por processos de 
ETL (Extraction/Transformation/Load) para popular um Data Warehouse.

Em outro trabalho (Castellanos, et al., 2010b) apresenta mais uma plata�
forma de Business Intelligence que processa dados estruturados ou não, de di�
ferentes fontes. Numa primeira fase são extraídos fatos dos dados coletados e 
posteriormente é realizada uma correlação dos fatos extraídos para detectar po�
tenciais situações relevantes. Consultas podem então ser elaboradas para adquirir 
conhecimento sobre os dados extraídos. Por exemplo, a seguinte consulta pode 
ser realizada: “Quais os nomes dos produtos, do tipo Laptop, que estão recebendo 
comentários negativos nas redes sociais?”. Porém o grande diferencial do trabalho 
de (Castellanos, et al., 2010b) é que ele inclui um módulo de an�lise de sentimento, 
como sendo mais um recurso gerador de conhecimento. 

(Fernandes, 2009) descreve o desenvolvimento de um analisador sint�tico 
para o Português. Esse analisador só aceita estruturas que são explicitamente des�
critas em uma gramática pré-definida. O autor descreve um conjunto de regras 
para estruturar frases, como: “Sujeito Verbo Complemento Verbal”. (Fernandes, 
2009) considera que um voc�bulo representa uma palavra e uma sentença é uma 
sequência de vocábulos que será processada. Para cada vocábulo identifica um 
conjunto de homônimos, o Lema, a classe gramatical e um conjunto de atributos, 
tendo também processado sentenças de Jornais e Revistas provenientes de um 
corpus anotado conhecido como CETEMPublico.

Um problema encontrado por (Fernandes, 2009) foi que o corpus possui jor�
nais escritos em Português de Portugal, cuja ortografia de algumas palavras é dife�
renciada da ortografia brasileira. A fonte apresenta erros de marcação, originados 
da construção do corpus por falha humana, e falta de alguns voc�bulos. Para resol�
ver esse problema o autor criou uma interface para editar o léxico.

O trabalho de (Fernandes, 2009) apresenta algumas limitações, como o tama�
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nho das frases analisadas que não devem conter mais de 10 palavras; uma frase 
deve ter oração principal; uma frase não pode ter vírgula; uma frase não pode ter 
número ou aspas; uma frase só pode ter um verbo; uma frase não pode estar na 
voz passiva; uma frase não pode ter verbo pronominal. Apesar dessas limitações  é 
possível gerar mais de uma interpretação para cada frase analisada; o analisador 
sint�tico pode ser  independente do idioma; e  novas regras podem ser acrescenta�
das na gram�tica sem alterar o algoritmo do analisador, com exceção do tamanho 
da frase que deve permanecer limitado a 10 palavras.    

J� (Lopes, 200�) se concentra no desenvolvimento de uma solução que agru�
pe documentos cujos conteúdos estão no idioma Português. Na etapa de pré�pro�
cessamento os dados textuais são convertidos para uma fonte minúscula, num 
processo conhecido como Case Folding. As palavras passam pelo processo de 
radicalização através de um algoritmo chamado StemmerPortuguese e também 
do algoritmo de Porter (Porter, 2005). Depois é criado um vetor de frequência dos 
itens remanescentes de cada documento. Esses vetores�documento formam um 
modelo vetorial no qual todas as operações de clustering são executadas através 
de algoritmos como Clustering Hierárquico, Clustering K-Means e Self-Organizing 
Maps. 

Para realizar um estudo de caso (Lopes, 200�) montou um corpus a partir de 
um site da Internet que contém 17 diferentes seções para pesquisa escolar, cada 
uma com uma coleção de textos. Também utilizou o corpus TeMario que foi cria�
do no âmbito do projeto EXPLOSA do NILC. Consiste de 100 textos jornalísticos, 
acompanhados dos respectivos sum�rios manuais e extratos (gerados automatica�
mente). Utilizou também O CETENFolha (Corpus de  Extratos de  Textos Eletrôni�
cos NILC/Folha de S. Paulo), que é um corpus criado pelo projeto Processamento 
computacional do Português com base nos textos do jornal Folha de São Paulo que 
fazem parte do corpus NILC/São Carlos.

 (Lopes, 200�) consegue, com sua proposta, alcançar altos níveis de precisão 
para a tarefa de Clustering nos corpus citados anteriormente, porém reconhece que 
essa precisão só foi possível de ser obtida devido a qualidade dos dados analisa�
dos.     

Em (Moreira, et al., 2009) é proposta uma an�lise histórica de quadros clínicos 
de pacientes a partir da exploração de prontu�rios que contêm dados não estru�êm dados não estru�m dados não estru�
turados. Em uma primeira etapa, os documentos com os prontu�rios médicos dos 
pacientes foram gerados a partir das anamneses, consultas e textos do eDoctor . 
Todas as palavras desses documentos foram extraídas, as stopwords foram exclu�
ídas, e os termos foram obtidos por um processo de radicalização.

Na segunda etapa, os termos foram classificados em categorias, e estas sin�
tetizadas em facetas com o apoio dos médicos que utilizam o eDoctor. Apenas os 
termos empregados nas análises foram classificados. Segundo os autores essa 
tarefa foi a que mais demandou tempo de interação com os médicos, tendo em vis�
ta o volume dos termos obtidos dos prontu�rios. Na terceira e última etapa do ETL 
Textual, os documentos dos prontu�rios, termos, categorias e facetas geradas nas 
etapas anteriores foram carregados no DoctorOLAP. 

Esse trabalho mostrou como os dados de natureza não estruturada conti�
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dos nos prontu�rios eletrônicos possuem informações valiosas para an�lise clíni�
ca; com a an�lise multifacetada dos prontu�rios médicos, novos aspectos sobre o 
negócio puderam ser descobertos, como o assunto mais frequente nas anotações 
dos médicos ou os pacientes que apresentam determinado quadro clínico; outra 
contribuição do DoctorOLAP é oferecer um ambiente que permite a an�lise clínica 
de um escopo mais amplo até o detalhe de uma anotação feita sobre um paciente, 
onde o documento do prontu�rio pode ser acessado a qualquer momento durante 
a exploração. Mas uma característica que poderia ser refinada seria a análise dos 
quadros clínicos sob uma perspectiva temporal, pois estes evoluem a cada dia à 
medida que o tratamento assume novos rumos devido às reações clínicas do pa�
ciente.

Extração de Informação Sobre a Web
Na literatura existe uma variedade de trabalhos com o objetivo de extrair in�

formações. Neste item serão apresentadas algumas abordagens e tecnologias de 
extração de informações disponíveis na Web e suas características.

Em (Bizer et al., 2009), é proposto o Framework de Extração de Informação 
Dbpedia que extrai tipos diferentes de informações e as transformam em dados 
RDF. Estas informações estão presentes nos artigos da Wikipédia, apesar desses 
artigos serem formados principalmente de texto livre, também contém v�rios tipos 
de informação estruturada, como infobox, informações de categorização, imagens, 
geo�coordenadas, links para p�ginas Web externas e outros artigos Wikipédia, in�
formações de desambiguação, redirecionamentos e links entre línguas. 

Todas as entidades em DBpedia são atribuídas a uma URL exclusiva http://
dbpedia.org/resource/Name, onde Name é retirado da URL da fonte do artigo Wiki�
pédia o qual tem a forma http://en.wikipedia.org/wiki/Name.

O tipo de conteúdo “wiki” mais valioso para o framework de extração são os do 
tipo infoboxes, que contêm pares atributo�valor que são usados para exibir informa�êm pares atributo�valor que são usados para exibir informa�m pares atributo�valor que são usados para exibir informa�
ções de fatos mais relevantes, extraindo e transformando�os em ontologia.

O framework de extração DBPedia está configurado para realizar dois tipos de 
extração: Dump-based Extraction e Live Extraction.

Dump-based Extraction: A Wikimedia Foundation publica dumps SQL de to�
das as edições da Wikipédia, na base DBpedia. Esta base é atualizada regularmen�
te com os dumps de 30 edições da Wikipédia. O fluxo de trabalho dump-based usa 
o conjunto de p�ginas DatabaseWikipedia como uma fonte de textos de artigos e 
N�Triplas serializadas como o destino de saída. A base de conhecimento resultante 
é disponibilizada como dados “linkados”, para download, e através do principal en-
dpoint  SPARQL DBpedia.

Live Extraction: a DBpedia trabalha em fluxo contínuo de atualizações relacio-
nadas a Wikipedia para extrair novos RDFs sempre que um artigo da Wikipedia é 
alterado. A lógica por tr�s dessa abordagem de extração é que a DBpedia pode ser 
vista como uma base de conhecimento atualiz�vel em tempo real, mantendo uma 
boa correspondência com a Wikipedia.  

O framework extrai informações de qualquer recurso presente nos artigos Wi�
kipédia. Na versão de teste, basta digitar o recurso no campo de entrada. O resul�édia. Na versão de teste, basta digitar o recurso no campo de entrada. O resul�dia. Na versão de teste, basta digitar o recurso no campo de entrada. O resul�
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tado da extração são Tabelas mostradas em uma p�gina em HTML, contendo os 
dados extraídos em forma de triplas RDF, relacionados ao recurso digitado.

Outro trabalho que envolve extração de informações é (Kasneci et al., 2009). 
O autor propõe YAGO, um projeto de EI que tem como foco a alta precisão e a 
consistência das informações recuperadas com auxilio de ontologias, ao invés de 
apontar apenas para a alta cobertura dos fatos.  Além disso, YAGO adquire conhe�
cimentos através da integração de informações entre Wikipédia e WordNet. A EI 
é realizada com base em inforbox e categorias Wikipédia, e combina os fatos re�
sultantes com classes taxonômicas do WordNet. Isso é feito através da realização 
de verificações de consistência sempre que um fato novo é adicionado na base de 
conhecimento. 

O YAGO NAGA é o sistema de EI e seu núcleo de extração é baseado em 
regras e pode contemplar PLN e aprendizado baseado em técnicas de EI sobre as 
fontes de texto, tais como: textos Wikipédia, artigos, notícias ou p�ginas Web. Es�
tas técnicas, em combinação com a diversidade das informações, introduzem um 
grande risco de degradação na precisão e são computacionalmente muito caros. 
Entretanto, a EI sobre texto é realizada em duas fases: gathering phase, onde o 
resultado é interpretado como um conjunto de hipóteses de fatos. A Scrutinizing 
phase é a fase posterior que avalia as hipóteses e a base de conhecimento existen�
te, filtrando os fatos que mostram a indicação de alta incompatibilidade e os fatos 
de conhecimento prévio. Por exemplo, considerando que o lugar onde uma pessoa 
nasce é único, essa fase garante que informações incompatíveis não serão carre�
gadas, ou seja, não permite carregar informações sobre uma dada pessoa que afir�
mem ou levem a concluir que ela nasceu em um local de nascimento diferente da�
quele que havia sido informado anteriormente. É importante ressaltar que o YAGO 
NAGA permite consistência de resultados na EI através de restrições, que verificam 
a relação entre as classes de uma ontologia (relação transitiva e acíclica). A relação 
de hierarquia de classe entre as entidades são casos de uso muito importantes, 
como também o suporte a dependências funcionais, dependências de inclusão e 
as relações inversas. 

TextRunner, proposto por (Banko, 2009) (Banko e Etzioni, 2008), é um siste�
ma de EI que demonstra um novo tipo extração, chamado Open Information Extrac-
tion (OIE), onde é feita uma passagem única, orientada a dados sobre todo o con�
teúdo Web e extrai�se um grande conjunto de tuplas relacionais, sem necessidade 
de qualquer intervenção humana. A entrada exclusiva para um sistema OIE é um 
conteúdo Web e sua saída é um conjunto de relações extraídas. 

Anteriormente, a EI era utilizada em pequenos conteúdos homogêneos, tais 
como notícias, anúncios ou semin�rio. Como resultado, os tradicionais sistemas de 
EI são capazes de confiar nas “pesadas” tecnologias linguísticas sintonizadas com 
o domínio de interesse, tais como analisadores de dependência e identificadores 
de entidades nomeadas. Estes sistemas não foram projetados para expandir em 
relação ao tamanho do conteúdo ou o número de relações extraídas como é o caso 
TextRunner.

Com o foco em EI baseada em Web Profunda, DeepPeep (Barbosa et al., 
2010) é uma ferramenta de busca de informações especializada em formul�rios 
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Web. O sistema foi projetado para atender às necessidades dos usu�rios b�sicos 
da Web, em busca de bases de dados online, e para usu�rios experientes, cujo 
objetivo é construir aplicativos que acessam informações ocultas na Web e prove�
dores de informação que querem construir coleções de formul�rios para diferentes 
domínios.  

Além disso, a DeepPeep fornece uma interface de busca e uma an�lise de 
subsistemas que permitem aos usu�rios explorar o conteúdo de seu repositório de 
formul�rios. 

Esta abordagem utilizada por DeepPeep faz uso de uma série de rastreadores 
e classificadores de forma personalizada para sete diferentes domínios. DeepPeep 
usa a API Lucene para indexar o conteúdo dos formul�rios e das p�ginas onde 
estão localizados, bem como as etiquetas de formul�rios extraídos por LabelEx. 
A interface de pesquisa permite aos usu�rios explorar o Repositório de formul�rio 
usando o índice produzido pela API Lucene. Ele inclui uma interface simples, ba�
seada em palavras, bem como uma interface de consulta avançada que fornece 
funcionalidade adicional, incluindo a capacidade de representar simples consultas 
estruturadas que envolvem comparações de valor do atributo (por exemplo, estado 
= “Utah”), bem como consultas de metadados (por exemplo, recuperar todos os for�
mulários com um rótulo “estado”). Há também a interface para usuários experientes, 
que oferece suporte a consultas mais complexas sobre o repositório de formul�rios 
(por exemplo, mostrar as etiquetas de k�top em um domínio, ou os valores para os 
atributos k�top) e permite aos usu�rios interagir com o conteúdo do formul�rio.

Uma característica importante da interface de busca DeepPeep é como classi�
fica os resultados da consulta. A implementação atual combina três características 
diferentes: o conteúdo do termo, o número de backlinks (links de entrada para uma 
p�gina web) e o pagerank.(indicador de relevância ou importância de uma página) 
Informações de Pagerank e backlink são obtidas a partir de fontes externas, incluin�de fontes externas, incluin�
do Google e Yahoo! Search API. Para o conteúdo do termo, a API Lucene fornece 
um valor que se baseia no c�lculo do indicador tf�idf (Term Frequency–Inverse Do-
cument Frequency - peso frequentemente utilizado na recuperação de informação 
e mineração de texto)..

Discussão
Nessa seção apresentamos quadros comparativos sobre as técnicas de mine�

ração de textos utilizadas nas abordagens e ferramentas descritas anteriormente, e 
uma breve discussão da aplicação das mesmas. Por fim, apresentamos trabalhos 
mais recentes nessa mesma linha, destacando suas contribuições em relação aos 
trabalhos analisados anteriormente, e apontando para trabalhos futuros.

Analisando as Abordagens de EI sobre Documentos Textuais
A Tabela 2 ilustra um resumo das características dos trabalhos relacionados 

descritos na seção 3.2. A maioria dos trabalhos processa dados não estruturados 
e que tem como característica principal o fato de ser um documento textual livre. 
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(Castellanos, et al., 2010a) apresentam um diferencial ao integrar dados estrutu�
rados, (relatórios médicos) e dados não estruturados (artigos científicos) para en�
riquecer os resultados da an�lise de dados médicos para suporte a tomada de 
decisões.

Observamos que na maioria dos casos os autores utilizam repositórios linguís�
ticos. Uma vez que estamos lidando com o processamento da linguagem natural 
esse recurso é comumente utilizado visto que em algum momento ser� demandada 
uma an�lise da estrutura linguística do idioma em questão. Apenas (Castellanos, 
et al., 2010a) não utilizam essa abordagem, pois utilizam aprendizado de m�quina, 
i.e., a partir de um conjunto de exemplos de treinamento criam regras para extração 
de informação.

As tarefas de Mineração de Texto utilizadas são bem variadas entre os traba�
lhos, pois dependem dos objetivos dos autores: Classificar documentos em cate�
gorias pré-definidas (Castellanos, et al., 2010a),  (Moreira, et al., 2009);  Organizar 
documentos em clusters de acordo com suas características  (Castellanos, 200�),  
(Lopes, 2004); Extrair informação específica de coleções de documentos textuais  
(Castellanos, et al., 2010b) (Castellanos, et al., 2010a); Sumarizar os documentos 
a fim de se reduzir o campo de extração, buscando informações relevantes  (Cas�
tellanos, 200�),  (Lopes, 200�); Realizar a extração sob a perspectiva do sentimen�
to embutido no texto, ou seja a classificação de polaridade do documento textual  
(Castellanos, et al., 2010b). 
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Tabela 2. Comparativo das características dos trabalhos relacionados.
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Sumarização X X X

Categorização X X X

Extração de 

Informação
X X

An�lise de Senti�
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X X

Clustering X X

Mesmo com todas essas possibilidades que a Mineração de Textos nos 
proporciona ainda é difícil encontrar boas soluções para a extração de informação 
em documentos textuais livres escritos em Português Brasileiro.

Nesse contexto (Neves, 2012) propõe uma abordagem para a extração de 
informação de documentos textuais livres escritos em Português Brasileiro com 
auxílio de um Léxico e através da combinação de técnicas de Mineração de Texto. 
Mesmo não tendo implementado, a abordagem de (Neves, 2012) prevê a utilização 
de um módulo de An�lise de Sentimento para enriquecer os resultados obtidos. 
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Esses resultados foram satisfatórios, porém em pouca quantidade, pois as funcio�
nalidades dependem da interação frequente do usu�rio, o que não permite o pro�
cessamento autom�tico de grandes coleções de documentos textuais livres.

Analisando Ferramentas de EI sobre a Web
A Tabela 3 ilustra um resumo das características dos trabalhos relacionados 

descritos na Seção 3.3. Dentre as ferramentas analisadas o Framework de Extra�
ção DBPedia é o que apresenta mais informações a respeito das características 
analisadas. Sua extração é baseada em p�ginas Web da Wikipédia utilizando as 
tags dos infoboxes, informações de categorização, entre outros tipos de informa�
ções estruturadas. Utiliza templates como modelo para facilitar a aprendizagem, 
tem licença livre e possui versão em linguagem de programação PHP e Scala. Est� 
disponível no site do projeto a documentação, os links para download do código 
fonte, os dados j� extraídos em formatos RDF, os dumps, pacotes utilit�rios, entre 
outros serviços. Como a Wikipédia possui artigos em diversas línguas, alguns mó�
dulos de extração abrangem essa diversidade, mas a língua padrão para todos os 
módulos é o inglês. Além disso, possui uma versão mais compacta de teste para o 
usu�rio avaliar sua funcionalidade. 

O YAGO NAGA, como o framework DBPedia, extrai informações baseadas 
nos artigos Wikipédia utilizando tags. Também utiliza templates como modelo para 
facilitar o a aprendizagem, tem licença livre e possui versão em linguagem de pro�
gramação Java. O site do projeto apresenta um demo para avaliação da ferramen�
ta, mas não disponibiliza sua documentação. L� encontram�se apenas artigos que 
explicam sua arquitetura e técnicas envolvidas. 

A extração do TextRunner é baseada em todo conteúdo de p�ginas Web. Utili�
za técnicas de PLN para extrair dados em diversos domínios, mas o site do projeto 
e os artigos envolvidos não oferecem muitas informações técnicas para sua utiliza�
ção, disponibilizam apenas uma versão demo para demonstrar a extração baseada 
em argumentos e predicados. 

A DeepPeep é uma ferramenta que permite a extração de campos de formu�
l�rios da Web Profunda. É baseada em templates de formul�rios de p�ginas, mas 
até o momento em que foi feita esta pesquisa, o site do projeto não fornecia muitas 
informações a respeito da versão para download, licença de utilização e qual é a 
linguagem desenvolvida. Possui apenas a versão de demonstração online em al�
guns domínios específicos.

Atualmente, na literatura h� diversos tipos de ferramentas de extração de 
informação, neste trabalho foram mostrados três tipos. Apesar de todas terem o 
mesmo objetivo (de extrair informações relevantes), a forma de extração é bastante 
distinta, o que dificulta a comparação. Neste estudo ficou claro que nem todas as 
ferramentas possuem documentação disponível e há grande dificuldade em encon�
trar a versão para download. A falta de documentação e de acesso não deixou mui�
to claro, mas aparentemente, entre as ferramentas selecionadas algumas utilizam 
templates pré-definidos, e nenhuma se vale da estrutura navegacional (links) e da 
estrutura de apresentação (listas e tabelas) para extrair informação. Além disso, 
nenhuma usa tais recursos para popular ontologias em portais semânticos.
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Tabela 3.  Comparativo das características dos trabalhos relacionados.

DBPedia

(Bizer et al, 2009)

YAGO

(Kasneci et al., 2009)

TextRunner

(Banko, 2009)

DeepPeep

(Barbosa et al., 2010)

Tipo de Entrada P�ginas Web Wiki P�ginas Web Wiki P�ginas Web Formul�rios Web

Nível de Extração Nível de tag Nível de tag Nível de p�gina Nível de Campo

Recursos 

Utilizados
templates templates PLN templates

Licença GNU GNU � �

Linguagem de 

Desenv.
PHP e Scala Java � �

Utilit�rios Sim Sim � �

Documentação Boa Ruim Ruim Ruim

Linguagem 

Suportada
V�rias � � �

Demo Versão de teste Demo online Demo online Demo online

Trabalhos Complementares e Futuros
A partir do estudo realizado, verificou-se que nenhuma das propostas avalia�

das apresentou solução para a extração de informação em documentos textuais 
livres escritos em Português Brasileiro. 

Nesse sentido, (Neves, 2012) propõe uma abordagem para a extração de 
informação de documentos textuais livres escritos em Português Brasileiro com 
auxílio de um Léxico e através da combinação de técnicas de Mineração de Texto.  
A abordagem de (Neves, 2012) tem como principais contribuições a independência 
de domínio e a an�lise de documentos textuais livres escritos em Português Brasi�
leiro através da combinação de técnicas de Mineração de Texto. Além disso, a es�
tratégia utiliza as características da estrutura linguística para auxiliar os processos 
de extração através do uso de heurísticas próprias para o idioma. Outro diferencial 
do trabalho de (Neves, 2012) est� no fato de procurar atender a demanda da an��
lise de textos voltada para a tomada de decisão através de uma proposta genérica 
de modelagem dimensional.

Os resultados dos estudos de caso realizados (Neves, 2012) mostraram�se 
promissores, pois evidenciaram que é possível extrair informação útil a partir de do�
cumentos textuais livres, mesmo abrindo mão da precisão, através da combinação 
de técnicas de Mineração de Textos e Data Warehousing. No entanto, não foi pos�
sível realizar estudos de caso mais massivos devido à necessidade frequente da in�
teração humana para poder executar as tarefas no ambiente desenvolvido. Mesmo 
não tendo implementado um protótipo completo para  a abordagem apresentada 
em (Neves, 2012), esta prevê a utilização de um módulo de An�lise de Sentimento 
para enriquecer os resultados obtidos. A tabela 2 posiciona esse trabalho em rela�
ção aos demais analisados anteriormente, evidenciando sua contribuição.
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Outra lacuna identificada pela análise dos trabalhos nas seções anteriores diz 
respeito ao problema de alimentação de portais semânticos, e à utilização das es�
truturas navegacionais e de apresentação das p�ginas Web como fontes importan�
tes para a extração de informação relevante. Nesse sentido, o trabalho de (Corrêa, 
2012) propõe uma solução que se vale desses recursos para facilitar a interopera�
bilidade entre portais Web. O principal diferencial desse trabalho est� na atualiza�
ção de portais semânticos a partir de portais Web tradicionais (Web aberta). Mais 
especificamente, o trabalho foca na extração de informações (instâncias) de portais 
Web com potencial semântico12. Esta extração se d� sobre um conjunto de portais 
Web (tradicionais) pré-definidos, com o auxílio de uma ontologia, que é a base do 
portal semântico a ser alimentado. A identificação das instâncias se dá através de 
uma técnica que procura aproveitar a informação contida na estrutura de apresen�
tação (listas e tabelas) e na estrutura navegacional (link labels) das p�ginas Web.

Entre as contribuições de (Corrêa, 2012) destacamos o estudo comparativo 
entre os diversos tipos de portais Web existentes; a especificação de uma aborda�
gem para a extração de informações utilizando recursos de uma ontologia para en�
contrar informações, e em sequência, alimentar um portal semântico; o desenvol�
vimento da ferramenta denominada NECOW, que permite extrair informações de 
p�ginas Web e transformar essas informações em triplas RDF, de modo a alimentar 
um portal semântico.

CONCLUSÃO

A partir desse estudo foi possível identificar as diversas técnicas de Mineração 
de Texto e verificar sua aplicabilidade no que diz respeito às questões de extração 
de informação de dados não estruturados (na Web e em documentos textuais). 
Em particular, este trabalho serviu de base para a realização de trabalhos com�
plementares como (Corrêa, 2012) e (Neves, 2012), destacando a contribuição dos 
mesmos, e também aponta para novas direções de pesquisa, motivando trabalhos 
futuros na linha de EI sobre textos livres e p�ginas Web.  

É possível concluir que para o problema do tratamento de textos livres ainda 
h� pouca contribuição na literatura. Apesar do trabalho de (Neves, 2012) trazer 
alguma contribuição nesse aspecto, sua implementação ainda est� incompleta e 
sugere�se também a realização de estudos de casos massivos e reais. 

Outro aspecto a explorar em trabalhos futuros é com relação ao uso efetivo 
das características estruturais e navegacionais das p�ginas Web. Embora o traba�
lho de (Corrêa, 2012) inicie uma investigação interessante, os resultados apresen�
tados ainda são pouco expressivos. No entanto, os resultados mostraram�se pro�
missores e motivam uma exploração mais profunda. Além disso, a ideia de mapear 
as estruturas das páginas Web em instâncias de ontologias é uma ideia inovadora.

12  Portais que apresentam links, listas e tabelas e algum tipo de organização e hierarquia em sua estrutura e/ou Portais que apresentam links, listas e tabelas e algum tipo de organização e hierarquia em sua estrutura e/ou 
parte de seu conteúdo é apresentado sob a forma de uma taxonomia.
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