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RESUMO 
Este artigo descreve o desenvolvimento de uma ferramenta para coleta de textos públicos na Internet com a 

finalidade de identificar sentimentos e opiniões presentes nestes conteúdos. Os textos são extraídos de sites de notícias, 
blogs e redes sociais, através de consultas a ferramentas disponíveis na Internet. O sistema realiza uma análise 
probabilística com o auxílio de uma ontologia, para qualificar o sentimento dominante acerca da pesquisa realizada 
pelo usuário. Esses sentimentos podem ser, por exemplo, amor, ódio, vergonha, felicidade, medo entre outros, que são 
baseados no modelo de Ortony, Clore e Collins (OCC). Por fim é disponibilizado o resultado classificando por tipo de 
sentimento, que poderá envolver diversos tipos de sentimentos propostos por um modelo de ontologia mais abrangente. 
Ao final serão apresentados os resultados obtidos demonstrando a eficácia da ontologia e do método utilizado para a 
análise de sentimentos. 
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ABSTRACT 
Title: “A system for identification of sentiments in texts on the web” 

This paper describes the development of a tool to collect public texts on the Internet in order to identify feelings 
and opinions contained in these contents. The texts are taken from news sites, blogs and social networks, by consulting 
the tools available on the internet. The system performs a probabilistic analysis with the assistance of an ontology, to 
qualify the dominant feeling about the research carried out by the user. Finally, the result is available sorting by type 
of feeling, which may involve different types of sentiments proposals for a more comprehensive ontology model. These 
feelings can be, for example, love, hate, shame, happiness, fear, among others, which are based on the Ortony, Clore 
and Collins (OCC) model. The end of this paper will present the results demonstrating the effectiveness of the ontology 
and of the method used for the sentiment analysis. 

Key-words: opinion mining, sentiment analysis, ontology, collective intelligence. 

1 INTRODUÇÃO 
Com a grande nascente de informações na Internet e usuários expressando suas opiniões o tempo 

inteiro, ter uma visão ampla e analítica destas avaliações se torna estratégico para uma empresa ou até mesmo 
para consumidores finais (TSYTSARAU e PALPANAS, 2011). 

Segundo Pang e Lee (2008), cerca de 80% dos usuários já realizaram, ao menos uma vez, pesquisa na 
Internet sobre algum produto e 20% fazem isso em um dia típico, com o intuito de obter auxílio na tomada de 
decisão para a compra ou não de um determinado produto ou serviço.  

Conforme descrito por Loh (2013), as empresas estão pensando mais na sua imagem e julgam 
importante saber o que falam de suas mercadorias. Para isto, é possível utilizar, pesquisas de campo com 
clientes em potencial ou pesquisas online com uma parcela de seus clientes. Porém, geralmente as pessoas não 
se sentem confortáveis para expressar suas opiniões legítimas, o que, os direciona a realizar estas pesquisas 
vasculhando em oceanos de opiniões na Internet, procurando identificar o que a sabedoria das massas tem a 
dizer em relação ao item pesquisado. 

Para Liu (2012) o crescimento do interesse da indústria em relação às opiniões das pessoas sobre os 
seus produtos e serviços, juntamente com o grande aumento de informações a cada momento disponível na 
Internet, culminou no rápido crescimento de técnicas de Análise de Sentimentos. Isto por sua vez impacta 
diretamente em outras áreas como ciências políticas, econômicas, sociais e como estas são afetadas pelas 
opiniões de pessoas. 

Contando com essas informações disponíveis e com técnicas de análise de sentimentos, este trabalho 
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trata da criação de uma ferramenta web, onde o usuário entra com qualquer tema, podendo ser na forma de 
uma palavra ou expressão, e o sistema é capaz de vasculhar na imensidão de dados disponíveis, coletando 
textos não estruturados e realizando um cálculo probabilístico para identificar qual o sentimento dominante 
em cada texto. 

O software é capaz de pesquisar em blogs, sites de notícias, e redes sociais, como o Twitter, através 
de robôs de busca, para trazer os dados necessários para a aplicação. 

A ferramenta conta com uma ontologia que é um modelo de dados usado para representar um conjunto 
de conceitos de um domínio. A ontologia é utilizada nesta aplicação para apoiar o algoritmo de classificação 
de sentimentos. Ela é mais detalhada, pois baseia-se em um modelo muito mais sofisticado, que não passa 
somente por palavras positivas e negativas, o que é mais comum estar disponível, mas relaciona palavras a 
diversos sentimentos existentes, levando a analise a um nível mais preciso do conhecimento. 

O cálculo probabilístico leva em conta a ontologia criada que contém palavras que distinguem 
sentimentos, atrelados a um peso e a sua classe dominante. Quando realizada a inferência dos textos a essas 
palavras então será possível ter como resultado o sentimento atrelado a cada texto coletado ficando disponível 
para o usuário em diversas formas. 

Juntamente com este software e a instantaneidade e facilidade de acesso da Internet, será possível 
apoiar um indivíduo que, por exemplo, necessita saber qual o impacto de um determinado produto no mercado, 
onde pode-se então, identificar se está na hora de mudar a estratégia, quando se tem um índice desagradável 
ou acrescentar mais recursos, pelo fato de ter um retorno positivo e alavancar ainda mais suas vendas e a 
popularidade de sua empresa. 

Este artigo está estruturado da seguinte maneira: o capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica 
necessária para o desenvolvimento deste trabalho, no capítulo 3 segue a metodologia bem como a apresentação 
da ferramenta proposta, seguido da avaliação encontrada no capítulo 4 e da conclusão no capítulo 5. As 
referências bibliográficas utilizadas estão descritas no final deste artigo. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção, estão demonstrados os conceitos abordados neste trabalho e a revisão bibliográfica 

necessária para suplantar o desenvolvimento do software proposto. Estão descritos em tópicos explicando a 
definição de Opinion Mining e seus algoritmos, a criação de uma ontologia em conjunto com os modelos mais 
conhecidos para isto, bem como uma visão geral do estado da arte seguindo o contexto do trabalho. 

2.1 Mineração de Opinião e Análise de Sentimentos 
A Mineração de Opiniões (Opinion Mining) e Análise de Sentimentos (Sentiment Analysis) é 

essencialmente o garimpo de dados textuais, com o objetivo de identificar uma tendência opinativa em relação 
a algum alvo, seja este um produto, uma pessoa ou até mesmo um evento social. 

 No entanto, existe uma leve diferença de definição entre ambos, onde Mineração de Opiniões extrai 
e analisa as opiniões de pessoas sobre entidades enquanto a Análise de Sentimentos identifica sentimentos 
expressos em um texto (TSYTSARAU e PALPANAS, 2011). 

Conforme Tsytsarau e Palpanas (2011) um processo comum de Opinion Mining passa pelas etapas de 
identificação e classificação, onde até este ponto temos o resultado de um sentimento atrelado a um texto. 
Porém as pessoas, normalmente, estão mais interessadas em determinar características e padrões emergentes 
de diversas fontes, e não somente de um autor específico. Assim, se utiliza a etapa de agregação de opinião, 
considerada como pós-processamento, que identifica a média ou prevalência de opinião de um grupo de 
pessoas sobre determinada entidade ao longo do tempo, sumarizando e destacando pontos importantes para a 
análise. 

2.1.1 Níveis de análise 
A Análise de Sentimentos pode ser considerada como um processo de classificação dividido em três 

principais níveis: nível de documento, nível de sentença e nível de aspecto. Nível de documento é utilizado 
para classificar o sentimento encontrado no documento inteiro e é utilizado para extrair somente o sentimento 
referente a uma única entidade. No nível de sentença é possível classificar o sentimento de cada palavra 
presente no texto. Já o nível de aspecto propicia uma análise mais detalhada, pois é voltado diretamente para 
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a opinião, consistindo em um sentimento e um alvo da opinião. Por exemplo a frase “A capa deste livro é 
bonita, mas a história é ruim”, considera dois aspectos, a capa e a história, de um livro (entidade) o que acaba 
infringindo os dois primeiros níveis (MEDHAT, HASSAN e KORASHY, 2014). 

Existem dois tipos de opinião, as regulares que expressam a opinião de uma única entidade, como, por 
exemplo, “A maçã tem um gosto bom” que identifica um sentimento positivo no aspecto gosto da maça. Por 
outro lado, as opiniões comparativas visam confrontar a opinião de múltiplas entidades, baseando-se nos seus 
aspectos comuns, como no exemplo a seguir, “A maçã tem um gosto melhor que a melancia” expressa uma 
comparação entre maçã e melancia comparando o seu gosto e apresentando uma preferência pela maçã (LIU, 
2012). 

2.2 Algoritmos e métodos de classificação  
 

Para resolver o problema de classificação de textos, são comumente utilizados algoritmos baseados 
em aprendizado de máquina fazendo uso de traços linguísticos. Dentro deste aspecto também é utilizado o 
aprendizado supervisionado, o qual consiste em um método que depende de documentos preestabelecidos, 
contendo regras de linguagem para realizar a classificação (MEDHAT, HASSAN e KORASHY, 2014).  

2.2.1 Classificador Bayesiano 
Este algoritmo é o mais simples e é muito utilizado em aplicações que tenham por finalidade a análise 

de sentimentos. O modelo trabalha com a extração de características em textos, ignorando a posição das 
palavras no documento (MEDHAT, HASSAN e KORASHY, 2014).  

Para este fim ele deve passar pela fase de treinamento supervisionado, que consiste no cálculo da 
probabilidade para cada combinação possível baseado nas informações disponíveis na base de treinamento. 
Por exemplo, se caso exista o conjunto de teste X= (Proprietário de casa = Não, Estado Civil = Casado, Renda 
Anual = $120K) para efetuar a classificação é realizado o cálculo de probabilidade posterior P(Sim|X) e 
P(Não|X). Se o resultado obtido por P(Sim|X) > P(Não|X) então o registro é classificado como Sim, caso 
contrário classifica-se como Não (TAN, STEINBACH e KUMAR, 2009).  

O algoritmo Bayesiano utiliza o Teorema de Bayes, segundo forma detalhada na Figura 1, para prever 
qual a probabilidade deste documento ou texto pertencer a um sentimento (rótulo) em particular. 

 

 

Figura 1 – Fórmula do Teorema de Bayes 

De acordo com a Figura 1 o P(label) é a probabilidade a priori de um rótulo ou a probabilidade de que 
uma característica aleatória defina o rótulo. P(features) é a probabilidade antes que um determinado conjunto 
de recursos ocorram. Já P(features|label) é a probabilidade antes que um conjunto de recursos seja classificado 
como um rótulo. 

Como este algoritmo assume que cada característica é independente, pode-se então reescrever a regra 
conforme a Figura 2 para que cada característica (f1, f2 ... fn) seja calculada probabilisticamente dado uma 
etiqueta (MEDHAT, HASSAN e KORASHY, 2014).  

 

Figura 2 – Regra reescrita do Teorema de Bayes 

O algoritmo se torna muito robusto em casos de atributos irrelevantes, onde, por exemplo, Xi for um 
atributo irrelevante, portanto P(Xi|Y) se torna praticamente  uniformemente distribuído não afetando o 
resultante da probabilidade. Por outro lado, o algoritmo pode degradar sua performance quando ocorrem 
atributos correlacionados, pois não é mais verdadeira a suposição de independência de características (TAN, 
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STEINBACH e KUMAR, 2009). 

2.2.2 Statistical approach 
É possível utilizar técnicas de estatística para encontrar palavras que contenham opinião em textos. 

Isto é possível realizando a derivação de polaridades posteriores baseando-se em adjetivos encontrados, por 
exemplo, em palavras advindas de textos da web. 

A polaridade das palavras pode ser identificada estudando a frequência de ocorrências de certas 
sentenças em grandes massas de texto, onde caso estas palavras apareçam em conjunto com adjetivos positivos, 
portanto sua polaridade é positiva e caso contrário, negativa (MEDHAT, HASSAN e KORASHY, 2014).  

2.2.3 Classificador baseado em regras 
Um classificador baseado em regra é uma forma de classificação de informações que utiliza um 

conjunto de regras “se ... então”. A regra pode ser descrita da maneira a seguir: ri (Condição) à yi. A parte da 
regra que contem ri (Condição) é chamada de pré-condição e onde pode ser descrito como Condiçãoi(A1 op 
V1) tal que os símbolos A1 e V1 são um par de atributos e valores e o op é um operador lógico conforme {=, 
<>, <, >, <=, >=}. Já a parte da esquerda da regra (yi) é chamada de consequência da regra e contém a classe 
prevista. 

Este método depende de um treinamento prévio e utiliza uma base de conhecimento para aplicar as 
regras (TAN, STEINBACH e KUMAR, 2009). 

2.3 Inteligência Coletiva 
“É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 

real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 1994, p.28). 

A inteligência coletiva tem como base e objetivo o reconhecimento e o enriquecimento mútuos das 
pessoas. Diz-se que ninguém sabe tudo sobre todas as coisas, mas sim que todos sabem alguma coisa e assim 
todo o saber está contido na humanidade. 

O crescimento da inteligência coletiva se propaga juntamente com a cultura, onde cada indivíduo é 
responsável por sua parte e tem um papel importante no patrimônio comum da inteligência humana (LÉVY, 
1994). 

Outro termo que tem significado semelhante foi proposto por Surowiecki (2014) chamado Sabedoria 
das Multidões (Wisdom of Crowds) que prima pelo dissenso de opiniões, o que na média, preserva uma opinião 
inteligente por mais que comparado com opiniões de especialistas no assunto. Neste caso cada indivíduo tem 
uma visão diferente, com porções de informação úteis e outras inúteis, porém estas informações inúteis tendem 
a se cancelar. 

Nos dias de hoje um exemplo é a Web 2.0 onde serviços mobilizam a inteligência coletiva, visto que 
se tem uma interação de diversos usuários com o intuito de compartilhar informações o tempo inteiro utilizando 
serviços como Youtube, Wikipédia e Blogs resultando em um expressivo ganho de conhecimento disponível a 
todos e a qualquer hora (O’REILLY, 2005).  

A análise de sentimentos se baseia, em muitas vezes, nessa inteligência coletiva gerada em textos na 
Internet e desprendida pelo esforço humano, dando um sentido direcionado a estas informações inteligentes 
realizando a sua classificação, o que poderá ser utilizado por empresas para obter a visão do público em relação 
ao seu produto, por exemplo. Com isto é possível ajudar estas empresas na tomada de decisão, em muitas vezes 
crucial para imagem e o crescimento da corporação. 

Loh (2013) exemplifica um fenômeno chamado lock-in, que explica a aderência a uma tecnologia 
devido ao uso pela maioria, por mais que exista algo melhor no mesmo sentido, como, por exemplo, a compra 
do Youtube pelo Google, por mais que já existisse o Google Vídeos. 

2.4  Previsões a partir de Analise de Sentimentos 
Recentemente foi descoberto que a quantidade de discussões e opiniões disponíveis em Blogs tem uma 

grande relação à performance financeira de um produto. Se aplicadas as metodologias de análise de 
sentimentos nesse conteúdo é possível extrair dados mais assertivos à realidade (MISHNE e GLANCE, 2006). 
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 A previsão pode ser realizada de diversas maneiras e a forma mais fácil de comprová-la é realizando 
a análise e comparando com o resultado obtido no mundo real.  

É comum trabalhos de predição para o mercado de ações de grandes empresas, conforme estudado no 
artigo desenvolvido por Kim, Jeong e Ghani (2014) o qual utiliza métodos que correlacionam notícias 
disponíveis na Internet, em dados não estruturados, com a flutuação das ações de diversas empresas, sendo 
estas oscilações para baixo ou para cima. 

Para o estudo citado, foi utilizado um dicionário de palavras especificas, que são constantemente 
utilizadas em notícias do mercado financeiro. Este dicionário foi extraído utilizando NLP (Natural Language 
Process) e dividido em palavras positivas e negativas, e posteriormente atrelado um score a elas, onde o quanto 
mais próximo de 1.0 a palavra é descrita como mais positiva e quanto mais próxima a 0.0 a palavra é dita como 
mais negativa. 

Outro estudo comumente realizado é relacionado às eleições políticas, onde é possível prever os 
resultados com uma certa acurácia utilizando somente dados coletados em redes sociais como Twitter. 

Em um trabalho realizado por Lei Shi et al. (2012), foi possível prever o resultado das eleições internas 
do partido republicano nos Estados Unidos, ganho por Mitt Romney, onde foi montado um modelo de score e 
aplicado à extração de dados e separados em diversos estados americanos, a fim de inferir a opinião pública 
referente aos candidatos à presidência. 

2.5  Ontologia 
O processo de análise de sentimentos depende da presença de uma ontologia para que seja possível 

constatar o sentimento ou opinião embutida em um texto. É geralmente utilizada a ontologia de tarefa, que 
consiste em uma lista de palavras simples carregadas com um peso numérico que quando remetida juntamente 
o texto a um processo probabilístico consegue, então, indicar, com um grau de certeza, o sentimento presente 
no texto investigado. É possível também utilizar um método determinístico, que mostra com convicção que 
um sentimento está presente, devido a existência de certas palavras na sentença (LOH, 2014). 

Ontologia é definida pela filosofia, como uma teoria sobre a natureza do ser. Para a Ciência da 
Computação o contexto acerca da ontologia sofreu uma mudança e pode ser descrito como sendo uma visão 
abstrata de um universo a ser representado, remetendo à descrição de conceitos e seus relacionamentos 
existentes (GRUBER, 1993 p 1-2). 

Como uma ontologia representa uma área de conhecimento, pode ser usada por pessoas, bancos de 
dados e aplicações computacionais que necessitam compartilhar um domínio de informação qualquer, seja este 
domínio um conceito ou um objeto real no mundo. Neste caso, a base de conhecimento é reutilizável e pode 
ser aproveitada em diversas áreas de interesse (OWL, 2004). 

Para Noy e McGuinness (2001) as principais razões para o desenvolvimento de uma ontologia são: 
• Compartilhamento de entendimento comum entre pessoas ou software – é o objetivo mais comum 

para a criação de uma ontologia, pois, normalmente o compartilhamento de um entendimento sobre 
um domínio é o que se busca neste processo. 

• Habilitar o reuso de um domínio de conhecimento – dispõe uma ontologia que pode ser 
reaproveitada, onde, por exemplo, pode-se reutilizar uma ontologia genérica e estendê-la até 
compreender um certo domínio de interesse. 

• Explicitação do entendimento de um domínio – remete à clareza de um domínio tornando mais 
fácil a manutenção quando houver mudanças de conhecimento do domínio. 

Durante a elaboração da ontologia, Grubber (1993) sugere que devem ser considerados alguns 
critérios, que estão descritos no Quadro 1. Acedendo a estes critérios chega-se mais próximo a realidade. 

Quadro 1 – Critérios para criação de ontologia 
Entidades Descrição 
Clareza A ontologia deve comunicar de forma eficaz o significado dos 

termos propostos.  
Coerência A ontologia deve ser coerente, obtendo lógica entre as inferências 

e definições realizadas. Ela pode se tornar incoerente quando se é 
possível inferir uma sentença, a partir de axiomas, que contradiga 
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a sua definição. 
Ampliação Deve ser desenvolvida ao modo que se antecipe aos usos do 

vocabulário compartilhado. Com isso deve permitir que novos 
conceitos e termos sejam adicionados sem o conhecimento prévio 
das definições existentes. 

Menor compromisso 
com desenvolvimento 

Deve ser especificada no nível de conhecimento, onde não 
dependa de uma codificação especifica. 

Menor compromisso 
com a ontologia 

Uma ontologia deve exigir o menor compromisso ontológico 
suficiente para apoiar o compartilhamento de conhecimentos. 
Deve permitir que seja definido apenas termos essenciais para a 
comunicação do conhecimento. 

 
2.5.1 Modelo dos Estados de Humor 

Segundo Loh (2014) para que seja possível extrair níveis de sentimento mais detalhados, deve-se 
incrementar a ontologia proposta, podendo utilizar, por exemplo, o modelo POMS (Profile of Mood States). 
O modelo POMS foi desenvolvido por McNair, Loor e Dropleman em 1971, e tem sido muito utilizado no 
ramo da psicologia para avaliar estados emocionais juntamente com suas variações associadas. Este modelo 
utiliza seis tipos de humor conforme mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Critérios para criação de ontologia 
Classe Palavras 
Tensão ou ansiedade Tenso, tranquilo, nervoso, impaciente, inquieto e ansioso  
Depressão ou melancolia Triste, desencorajado, só, abatido (deprimido), desanimado e 

infeliz 
Hostilidade ou ira Irritado, mal-humorado (rabugento), aborrecido, furioso, com 

mau feitio e enervado 
Vigor ou atividade Animado, ativo, enérgico, alegre e cheio de boa disposição 
Fadiga ou inércia Esgotado, fatigado, exausto, sem energia, cansado e estourado 
Confusão ou desorientação Confuso, baralhado, desnorteado, inseguro, competente e eficaz 

 
Apesar do POMS ter sido inicialmente criado para atender pacientes psiquiátricos, sua utilização foi 

rapidamente direcionada também para outras aplicações não clínicas (VIANA, ALMEIDA e SANTOS, 2001). 
Loh (2014) menciona que este modelo já foi utilizado para provar que postagens no Twitter tem uma certa 
relação com acontecimentos do mundo real, podendo-se analisar o sentimento dominante das postagens antes, 
durante ou depois de um determinado evento. 

2.5.2 Modelo OCC 
É um modelo proposto por Ortony, Clore e Collins que leva o nome OCC devido às inicias de seus 

nomes. Este modelo trabalha com 22 tipos de emoções, juntando adjetivos que podem exprimir emoções 
relacionadas a textos (LOH, 2014). 

Segundo Steunebrink, Dastani e Meyer (s. d.), o modelo OCC proporciona uma estrutura clara e 
convincente das condições das emoções e das variáveis que afetam suas intensidades. O modelo proposto por 
Ortony, Clore e Collins é muito difundido entre os cientistas da computação que constroem sistemas baseados 
em emoções. 

Conforme Ortony, Clore e Collins (1988) o modelo OCC é dividido em três categorias que por sua 
vez, são ditas como formas que o mundo é visto por cada indivíduo:  

• Eventos - formulado pela interpretação de coisas que acontecem; 
• Objetos – objetos reais no mundo e vistos como tais; 
• Agentes – podem ser pessoas, seres não humanos, objetos inanimados ou abstrações que podem 

descrever uma instituição ou situações. 

Com a formação destas três categorias, surgem então três ramos de emoções, descritos como reações 
a consequências de eventos, reações a ações de agentes e reações a aspectos de objetos. A partir destes ramos 
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começa a ser revisto a intensidade da emoção e sua condição de disparo (ORTONY, CLORE e COLLINS, 
1988). 

A partir destes conceitos Ortony et al. sugere um esquema geral para o modelo OCC que pode ser visto 
na Figura 3 e engloba as categorias e seus ramos. 

 
Figura 3 – Modelo OCC (ORTONY, CLORE e COLLINS, 1988) 

O modelo é direcionado também pela intensidade de desejo de uma pessoa de acordo com seus 
objetivos surgindo, por exemplo, as emoções de alegria e tristeza. A alegria ocorre no momento em que uma 
pessoa está agradada com um evento desejável e o de tristeza quando está desagradada com o evento 
indesejável. Por exemplo, para disparar a emoção de alegria, um funcionário que tem por objetivo ter uma boa 
carreira profissional, e obter uma promoção é um evento desejável irá surtir esse efeito (JAQUES e VICARI, 
2005). 

Computadores não entendem emoção, mas isso não quer dizer que isso seja irrelevante para as áreas 
de computação e inteligência artificial, pelo contrário, é uma área importante e de grande crescimento neste 
meio. Claro que para a compreensão das emoções deve-se reproduzir um entendimento da linguagem natural 
e para isto se faz necessário absorver regras (ORTONY, CLORE E COLLINS, 1988). 

Um exemplo de regra que pode ser interpretada computacionalmente pode ser visto na Figura 4 que 
contém um trecho desta representação.  

 
Figura 4 – Regra para identificar intensidade de alegria 

A regra que está exposta na Figura 4, tem como objetivo identificar a intensidade de alegria contida 
em um texto, verificando se o potencial de alegria (JOY-POTENCIAL) excede o limiar (JOY THRESHOLD) 
requerido para ter uma emoção de alegria, em função de um evento (e) para uma pessoa (p) em um certo tempo 
(t). 

2.6 Trabalhos e sistemas correlatos 
A seguir serão apresentados alguns sistemas comercias e trabalhos acadêmicos que utilizam ontologias 

e também técnicas de análise de sentimentos e opinion mining. 
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Dentre diversas ferramentas disponíveis, que tangem o assunto de análise de sentimentos, pode-se 
destacar principalmente o Social Mention (http://www.socialmention.com/) que é uma ferramenta web e 
gratuita, que tem por finalidade realizar uma busca em blogs, notícias e redes sociais, totalmente 
parametrizável, resultando em diversos indicadores. Nestas análises, está disponível também, um gráfico de 
análise de sentimento, o qual relaciona a palavra procurada com opiniões, positivas, negativas e neutras. Esta 
ferramenta disponibiliza outros resultados, porém realiza sua busca somente em termos na língua inglesa. 

Além do Social Mention existe também disponível na Internet o Opinion Crawl 
(http://www.opinioncrawl.com/) que recebe qualquer palavra e realiza a analise em textos de notícias 
mostrando o percentual de sentimentos positivos, negativos e neutros. 

No meio acadêmico vale citar o trabalho de conclusão da aluna Sabrina Rodrigues, que desenvolveu 
um sistema, chamado SWASI. Este sistema realiza a coleta de textos na Internet e executa uma análise 
probabilística em algumas palavras-chaves, baseando-se em uma ontologia criada para aferir o sentimento 
descrito no texto em positivos, negativos e neutros. 

Outro trabalho neste ramo que foi realizado no meio acadêmico é o da aluna Silvana Rosa (2012) que 
no caso criou uma ferramenta que auxilia a avaliação de aspectos importantes de hotéis. O sistema também é 
baseado em uma ontologia contendo palavras positivas e negativas direcionada às características básicas de 
hotéis, como, por exemplo, acomodações, localização, preço entre outros. Ele busca informações na Internet e 
resulta em uma análise destes aspectos. 

3 APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA 
Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta, que, baseado em 

textos da web consegue minerar a opinião presente e com isso apoiar a decisão ou curiosidade de usuários em 
relação a algum termo de seu interesse. 

3.1 Funcionamento 
O software funciona a partir da entrada de qualquer palavra ou expressão, que poderá ser nos idiomas 

português ou inglês, redigida por um usuário, ou pela escolha entre os termos mais pesquisados no momento 
(trending topics). Deste ponto em diante, o sistema pesquisará por páginas de sites de notícias e por Tweets 
que neste momento estejam disponíveis publicamente na Internet e que contenham o termo pesquisado contido 
em seus textos.  

Esta pesquisa é realizada utilizando APIs fornecidas por empresas de tecnologia e que podem ser 
utilizadas livremente, desde que respeitado alguns limites de requests e algumas diretrizes estabelecidas por 
estas. Nesta aplicação foram usadas APIs da Microsoft, do Twitter e do Google.  

Em seguida é realizada a coleta dos textos presentes nos conteúdos recebidos através destas APIs e 
gravado em um banco de dados para posterior utilização e análise pela ferramenta. 

Após a coleta, o software prepara os textos, retirando acentuações, excesso de espaços em branco e 
stops words, que são palavras irrelevantes para a análise. A lista contendo as stop words utilizadas pela 
ferramenta está disponível em http://miningtext.blogspot.com.br/2008/11/listas-de-stopwords-stoplist-
portugues.html.  

Logo depois, ainda na etapa de preparação, é realizada a separação (tokenização) de todas as palavras 
destes textos que foram previamente preparados, a fim de, identificar a frequência de cada termo presente nos 
documentos extraídos. Imediatamente após, é efetuada uma inferência à ontologia e ao algoritmo de 
sentimentos que baseado no modelo OCC é capaz então de verificar a tendência de cada sentimento presente 
nos conteúdos coletados. 

Ao fim das etapas de processamento, a ferramenta exibe ao usuário, uma lista com o resumo dos textos 
encontrados, bem como os sentimentos e opiniões atreladas a cada um deles. É mostrado também, em gráficos, 
o histórico contendo a variação do sentimento em relação ao tempo. Em destaque é apresentado o sentimento 
dominante em associação à palavra ou expressão pesquisada, juntamente com os termos mais comuns 
encontrados e ligados à pesquisa, além de outros gráficos úteis para a análise como, por exemplo, uma nuvem 
de palavras e um mapa com dados geolocalizados. 

Na Figura 5 é possível acompanhar o fluxo realizado pelo sistema para chegar ao resultado final, onde, 
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então são calculados e apresentados os sentimentos. 

 
Figura 5 – Fluxo do sistema 

Nas próximas seções serão apresentados, de forma mais detalhada, cada etapa do processo realizado 
pelo sistema. 
3.1.1 Pesquisa e Coleta de dados 

Para realizar a coleta de textos disponíveis na web, é primeiramente utilizado um método de pesquisa 
oferecido pela API (Application Programming Interface) da Microsoft que emprega o motor de buscas do 
BING (http://www.bing.com.br). Está interface utiliza o método GET, onde os parâmetros são passados na 
URL de request conforme um padrão específico. 

O software recebe do usuário os termos de pesquisa e os utiliza como parâmetros, passando na URL  
de chamada da API para obter os resultados. A saída é recebida no formato JSON (JavaScript Object Notation) 
que é percorrido pela aplicação a fim de guardar os endereços dos sites achados, para depois extrair os seus 
textos. A saída no formato JSON pode ser vista na Figura 6. 

 
Figura 6 – Saída da API do Microsoft BING no formato JSON  

Na Figura 7, pode ser observado o retorno, formatado, de uma requisição realizada à API de notícias 
do BING, passando como parâmetro a palavra “Apple” e a linguagem “português”, que foram inseridos pelo 
usuário no momento do input de dados da ferramenta. 

Para ter o retorno desejado foi enviado a URL de requisição conforme segue no exemplo: 
https://api.datamarket.azure.com/Bing/Search/v1/News?$format=json&Query=Apple&Market=pt-BR. Nesta 
URL, além do envio dos parâmetros de pesquisa também é agregado o formato de recebimento destas 
informações (call-back), onde é explicitado o formato JSON ($format=json). 

 
Figura 7 – Retorno formatado de pesquisa à API do Microsoft BING 

Com o término da etapa de pesquisa em sites da Internet, os endereços coletados passam pela fase de 
extração de textos. O sistema utiliza a biblioteca PHP “simple_html_dom” para realizar o crawler das páginas 
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recebidas. Neste ponto são retiradas as tags HTML que não contenham textos, limpando o código para extrair 
o texto o mais despoluído possível para ser usado posteriormente.  

Este processo é realizado por uma função PHP. Esta função retira todos os elementos e textos que 
estiverem dentro das tags especificadas em um Array predeterminado e gravando em seu lugar uma string 
vazia. A próxima etapa da função converte o texto, já limpo, para o formato UTF-8 para que não contenham 
caracteres que possam comprometer a análise. 

Também é usado pelo software a API do Twitter, para extrair dados da rede social. Esta API, assim 
como a do BING, é baseada na arquitetura REST (Representation State Transfer) para realizar a comunicação 
para o consumo deste web service disponível na internet. 

O Twitter utiliza o método de autenticação OAuth para conceder acesso a seus dados, portanto não é 
necessário a utilização de senhas, pois este utiliza a troca de chaves de acesso para autorizar o consumo do 
serviço. A aplicação obtém a chave de autenticação e realiza o registro de autorização na aplicação servidora, 
que por sua vez realiza a troca de chaves (handshake) disponibilizando a chave de acesso para a aplicação 
cliente e com isso, liberando o acesso.  

Esta API também devolve como resultado da pesquisa, um arquivo no formato JSON que percorrido 
pelo software já fica pronto para as etapas de preparação do texto. Na Figura 8, pode-se observar a saída, 
formatada, de uma pesquisa realizada com a palavra “Apple”. 

 
Figura 8 – Retorno formatado de pesquisa à API do Twitter 

Com os textos já extraídos, tanto do Twitter quanto de sites da Internet, a aplicação realiza a preparação 
para a análise, onde são retirados os caracteres desnecessários e irrelevantes, além das já citadas stop-words. 
Também neste ponto os textos são todos convertidos para caixa baixa. Uma exemplificação pode ser notada 
no Quadro 3. 

Quadro 3 – Exemplo de preparação do texto 
Texto extraído Texto preparado para análise 
A polêmica tese de Cunha contra aborto: 
'Atende a interesses supercapitalistas'. 

polemica tese cunha contra aborto atende 
interesses supercapitalistas 

A política de      austeridade financeira do 
presidente Romildo Bolzan Jr. dá frutos ao 
Grêmio. No terceiro trimestre, o clube 
registrou fluxo de caixa positivo. 

politica austeridade financeira presidente 
romildo bolzan jr frutos gremio terceiro 
trimestre clube registrou fluxo caixa positivo 

Operação LAVA-JATO já recuperou um 
terço da propina paga a políticos e dirigentes 
da Petrobras. 

operacao lava jato ja recuperou um terco  
propina paga politicos dirigentes petrobras. 

 

3.1.2 Criação da Ontologia 
Esta aplicação não tem um domínio específico, portanto foi criada uma ontologia de sentimentos 

contendo palavras sem ligação com uma coleção, modelo ou assunto. Como o objetivo desta ontologia é prover 
auxílio ao algoritmo que identifica a tendência dos sentimentos presentes nos textos, as palavras e expressões 
inclusas são utilizadas para realizar a classificação dos sentimentos, conforme o modelo psicológico proposto 
por Ortony, Clore e Collins em 1988. 

Este modelo chamado OCC é estruturado ao modo que seja possível detectar 22 tipos de sentimentos 
quando aplicado ao algoritmo de análise de sentimentos, onde, as palavras a seguir são os identificadores das 
classes de sentimentos: “happy for”, “resentment”, “gloating”, “pity”, “joy”, “distress”, “pride”, “shame”, 
“admiration”, “reproach”, “love”, “hate”, “hope”, “fear”, “satisfaction”, “fears-confirmed”, “relief”, 
“disappointment”, “gratification”, “remorse”, “gratitude” e “anger” (PASQUALOTTI, 2008). 

Para a melhor compreensão da ferramenta, para este trabalho foram agrupadas algumas classes de 
sentimento, onde “happy for” e “joy” ficaram na mesma classe que foi chamada de “joy”, “fears-confirmed” 
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e “fear” se juntaram e formaram a classe “fear” e por último as classes “gloating” e  “pity” ficaram juntas em  
“pity”. Com isto restaram 19 classes onde a ferramenta consegue analisar e classificar os textos. 

As palavras foram inseridas na ontologia de forma supervisionada, tendo como base o trabalho 
realizado por Pasqualotti (2008) chamado WordNet Affect BR, que conta com palavras em português a partir 
do modelo OCC. Para ampliar a ontologia, foram utilizados dicionários de sinônimos e realizada a conjugação 
dos verbos, além da consulta em outras ontologias criadas com o mesmo fim, identificar sentimentos. Os 
mesmos termos e estruturas foram também inseridas na ontologia com suas traduções para a língua inglesa 
com o objetivo de estender o poder de análise da aplicação.  

Para identificar o grau de relevância de cada termo no momento do cálculo do sentimento, foi 
associado um peso para cada palavra presente na ontologia. Este peso é determinado entre os números inteiros 
1 e 10 dependendo da intensidade de cada termo dentro de sua classe, onde quanto maior o valor associado, 
maior a relevância deste termo naquela classe, e quanto menor o peso, menos ele é importante.  

Estes pesos foram definidos para cada palavra presente nesta ontologia, através do algoritmo TF-IDF 
(Term Frequency/Inverse Document Frequency), descritas respectivamente por Hans Peter Luhn em 1957 e 
Karen Sparck Jones em 1972. 

Para suportar este algoritmo para o treinamento dos pesos, foram usados três datasets disponibilizados 
por um projeto chamado SNAP (Stanford Network Analysis Project) da Stanford University e que ficam 
disponíveis na Internet para uso publico. Estes datasets são compostos por: 476 milhões de Tweets, 35 milhões 
de avaliações de usuários dos sites da Amazon e 10 milhões de comentários do site do Reddit. Foram 
escolhidos estes três datasets citados, pelo fato de serem distintos ao se falar de tipo de público usuário, para 
que não houvesse uma tendência na avaliação dos textos e posterior atribuição de pesos.  

Com isso e ao se tratar de uma grande massa de dados, foi utilizada uma ferramenta de integração de 
dados, o Pentaho Data Integration para aplicar o algoritmo através dos textos coletados nos datasets. Esta 
ferramenta foi escolhida para ganhar rapidez e performance nos cálculos. 

A ponderação de pesos dos termos foi baseada na suposição de Luhn (Hans Peter Luhn, 1957) que diz 
que o peso de um termo que ocorre em um certo documento é diretamente proporcional à sua frequência. 
Portanto quanto mais uma palavra aparece em um corpus textual mais o peso dela vai se elevar, onde neste 
caso foi implementado um limite no valor 10 conforme dito anteriormente. Para as palavras que tiveram um 
peso zero após o calculo realizado pelo algoritmo, onde indica que elas não apareceram nos textos, foram 
atribuídos os pesos mínimos de valor 1, pois como a pesquisa foi realizada de forma supervisionada e passada 
por graus de aprovação, acredita-se que cada palavra tenha ao menos um valor mínimo dentro de suas classes.  

Ao fim do processamento do algoritmo TF-IDF e com os pesos já inicialmente atribuídos, foi realizada 
uma reavaliação de cada palavra, a fim de identificar e tratar incoerências ou distorções submetidas pelo 
treinamento dos pesos. Neste ponto foram identificadas palavras que podiam conter uma certa ambiguidade e, 
portanto, tiveram seus pesos decrementados para não afetar diretamente o resultado da análise. 

Ao passar por toda as etapas de atribuição de pesos e suas analises, a ontologia foi submetida, de forma 
supervisionada, a diversos textos da web a fim de, classificar estes textos nas classes distribuídas do modelo 
OCC com base nos pesos já inicialmente atribuídos na fase de treinamento. Este processo foi necessário, pois, 
os datasets utilizados não estavam classificados em sentimentos.  

Após o recebimento destes resultados, foi criado um algoritmo capaz de recalcular os pesos de todas 
as palavras da ontologia em suas classes, levando em conta as classificações de sentimentos realizadas e, com 
isso reajustando os pesos das palavras de forma mais coerente devido ao fato de nesse momento já existirem 
textos classificados nas próprias classes do OCC. 

Depois de todo o processo de atribuição de pesos a ontologia fica disponível em um arquivo de 
extensão txt, para que se tenha a facilidade de disponibilizá-la, seja na Internet ou não, para a sua ampliação, 
desde que respeitado o padrão de sua estrutura. 

É possível verificar na Figura 9 um esboço da ontologia em txt, com o seu padrão especificado pelos 
campos seguidos pela sequência, “palavra”, “sentimento”, “peso” e “idioma”. Todos os campos estão 
separados com o caractere de parada, ponto-e-vírgula (“; ”). Como se trata de uma lista muito grande de 
palavras, só está apresentada uma pequena parcela dela neste artigo. 
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Figura 9 – Ontologia no formato txt antes da importação 

Os arquivos txt são carregados pela aplicação quando necessário, e são gravados em um banco de 
dados PostgreSQL, para que o sistema leia as informações, em vez de ler diretamente dos arquivos. Este 
processo é realizado a fim de dar velocidade ao algoritmo, pois uma vez fixado em uma base de dados, é 
possível indexar a tabela. Neste processo de carga, os dados só serão realmente gravados na tabela, caso os 
arquivos não contenham nenhum erro em sua estrutura, caso isso ocorra, é emitido um aviso ao administrador 
identificando onde está o problema e abortando o processo, assim não é carregado nada, e o software assume 
a última versão importada. 

Na Figura 10 está representado um pedaço da ontologia criada, contendo palavras e expressões em 
português e inglês após o processo de migração. Estas palavras contam apenas com algumas derivações. 

 
Figura 10 – Parte da Ontologia de sentimentos 

3.1.3 Utilização da ontologia para a análise de sentimento 
Para realizar a análise de sentimento com base na ontologia criada, primeiramente são separados do 

texto todas as palavras ou expressões presentes neste e que também estão na ontologia.  

Este processo é realizado conforme exemplificado de forma didática na Figura 11, onde os textos 
passam por 4 etapas, a recuperação dos textos originais, sua preparação, a consulta a ontologia e por ultimo a 
gravação em um vetor, que será utilizado posteriormente pelo algoritmo responsável pela identificação dos 
sentimentos. 

 
 Figura 11 – Passos para identificar palavras da ontologia em textos 
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O terceiro passo está exemplificado no Quadro 4, levando em conta para a separação das palavras, a 
ontologia criada nesse trabalho. 

Quadro 4 – Exemplo do terceiro passo de verificação das palavras da ontologia 
Verificação Texto 
Verifica a existência da palavra “iphone” na ontologia: 
Não achou 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Verifica a existência da palavra “6s” na ontologia: Não 
achou 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Verifica a existência da palavra “muito” na ontologia: 
Achou 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Como achou a palavra “muito”, verifica se a próxima 
palavra encadeada está na ontologia e verifica se a 
palavra sozinha ou a encadeada tem o maior peso. 
Separa aquele que tiver o maior peso. Neste caso a 
palavra “muito bom” foi gravada no vetor. 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Verifica a existência da palavra “camera” na ontologia: 
Não achou 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Verifica a existência da palavra “tira” na ontologia: 
Não achou 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Verifica a existência da palavra “fotos” na ontologia: 
Não achou 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

Verifica a existência da palavra “excelentes” na 
ontologia: Achou, grava no vetor e não verifica mais, 
pois é a última palavra. 

iphone 6s muito bom camera tira fotos excelentes 

 
Logo após a extração das palavras e a gravação destas no vetor, o algoritmo realiza o aferimento de 

cada palavra a ontologia, a fim de recuperar os valores de pesos e suas classes para então mostrar o sentimento 
predominante, este procedimento é descrito passo a passo na Figura 12.  

  
Figura 12 – Passos para calcular o sentimentos após a extração das palavras 

Seguindo estes passos o algoritmo da aplicação consegue, então, indicar as tendências de sentimento 
que estão em diversos textos e por consequência consegue dizer qual o sentimento atrelado à palavra 
pesquisada pelo usuário. 
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3.2 Apresentação dos resultados 
Como descrito nos capítulos anteriores, a aplicação começa com o input de uma palavra ou expressão, 

que pode ser visto na Figura 13 abaixo. 

 
Figura 13 – Tela de “input” do usuario 

Após o usuário clicar em “Procurar”, o sistema extrai os textos da Internet e calcula o sentimento 
atrelado àquela expressão, mostrando de forma visual o resultado da análise conforme Figura 14. 

 
Figura 14 – Parte do resultado da análise ne sentimento 

Conforme dito previamente a ferramenta apresenta também alguns gráficos para facilitar a 
visualização da análise. Na Figura 15 pode-se notar um gráfico com o comportamento da pesquisa realizada 
pelo usuário em relação ao tempo. 

 
Figura 15 – Resultados em relação ao tempo 
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Dentre as visualizações deste sistema é dado destaque ao gráfico que mostra, de forma clara, a relação 
dos oito principais sentimentos aferidos pela ferramenta, em referência a pesquisa atual do usuário em contraste 
a todo o histórico da mesma pesquisa realizada por outros usuários ao passar do tempo. Com esta analise é 
possível verificar o comportamento e variação dos sentimentos em relação ao passado conforme pode ser visto 
na Figura 16, onde o que está na cor vermelha é relacionado a pesquisa atual e em amarelo ao histórico do 
mesmo termo neste sistema. 

 
Figura 16 – Oito principais sentimentos em relação ao histórico do sistema 

Na Figura 17 é possível ver um um resumo dos textos com resultados analisados, cada um com o 
sentimento dominante atrelado.  

  
Figura 17 – Textos do Twitter com seus sentimentos dominantes expostos pela ferramenta 

O gráfico de nuvem de palavras que é montado pelo sistema, pode ser visto na Figura 18 e funciona 
apresentando as palavras com maior relevância dentro dos textos com fontes maiores e palavras que aparecem 
em menores números a fonte é cada vez menor. Com isto existe a possibilidade de analisar as relações das 
principais palavras-chaves contidas nos textos. 

 
Figura 18 – Nuvem de palavras 
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A ferramenta conta com outros recursos gráficos disponíveis e estes podem ser verificados no site onde 
está hospedado (http:\\www.analisedesentimento.com.br). 

3.3 Arquitetura e tecnologias utilizadas 
Este trabalho teve como uma de suas premissas a utilização de ferramentas e tecnologias Open Source 

em todos os níveis de sua implementação. 

Como linguagem de programação, foi utilizada a linguagem PHP 5.6 a qual foi escolhida por se tratar 
de uma linguagem de programação Web de escala global, de fácil utilização e por contar com uma comunidade 
de desenvolvedores muito grande e ativa ao redor do mundo. 

Como SGDB (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) foi utilizado o PostgreSQL na versão 9.5, que 
além de ser Open Source e robusto, disponibiliza diversas funções de Full Text Search, facilitando o trabalho 
com massas de textos, assim com ocorre nesta aplicação. 

Na fase de treinamento dos pesos, a ferramenta de integração de dados Pentaho Data Integration, foi 
amplamente consumida para o apoio neste processo. 

Como trata-se de uma aplicação Web foram usadas as linguagens de marcação, HTML e CSS e, como 
uma das principais funções deste trabalho é disponibilizar diversas visualizações aos usuários, vale ressaltar 
que os gráficos são montados a partir de bibliotecas JavaScript, amCharts e D3.js, disponíveis respectivamente 
em https://www.amcharts.com/ e https://d3js.org/. Estas bibliotecas são alimentadas por um formato específico 
dos dados que são extraídos do banco de dados PostgreSQL no momento do processamento da consulta do 
usuário com a ajuda de funções desenvolvidas em PHP. 

Para controlar o desenvolvimento foi criado um repositório de versionamento do código, onde para 
este fim, implementou-se o GIT onde residem todos os históricos. Também foi utilizada uma ferramenta online 
chamada Trello para o controle das tarefas e assim mantendo o desenvolvimento de forma mais organizada. 

O ambiente produtivo da aplicação está hospedado em um servidor AWS da Amazon, e foi instalado 
e configurado o sistema operacional Linux Ubuntu para suportar o servidor HTTP Apache além do PHP e 
PostgreSQL. 

3.3.1 Arquitetura da aplicação 
A arquitetura desta aplicação pode ser vista na Figura 19 onde é possível notar, de forma resumida, as 

fases de cada módulo e sub módulos do sistema.  

 
Figura 19 – Diagrama contendo a arquitetura da aplicação 

3.3.2 Arquitetura do banco de dados 
Na Figura 20 consta o modelo Entidade Relacionamento contendo as principais tabelas utilizadas por 

esta aplicação. Neste ponto vale frisar que a principal chave em todas as tabelas é o campo “id_pesquisa”. Este 
campo é atribuído a cada pesquisa no momento em que o usuário utiliza o sistema. Esta atribuição é formada 
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pelo Hash do termo de pesquisa do usuário mais a estampa de tempo do momento, desta forma esta chave se 
torna única, não havendo a possibilidade de duplicações e, por isto é usada por todo o sistema para identificar 
cada pesquisa. 

 
Figura 20 – Modelo Entidade Relacionamento 

4 VALIDAÇÃO 
A etapa de validação deste trabalho contou com uma ferramenta de acesso online, onde ficam 

disponíveis os textos extraídos pelas pesquisas realizadas pelos usuários. Com isso diversos voluntários 
realizaram a validação dos resultados. Foram mais de 500 textos avaliados em junho e julho de 2016. 

Com esta ferramenta o voluntário teve a possibilidade de ler o texto e ver qual o resultado acolhido 
pelo sistema em relação aos sentimentos do modelo OCC. Após a leitura e análise, foi aberta a possibilidade 
de o usuário voluntário clicar em um botão caso este concordasse com o sentimento aferido pelo sistema ou 
escolher por corrigi-lo caso não concordasse com o resultado. Se optado por ajustar o sentimento, ao clicar no 
botão designado para isto, é aberta uma tela de formulário onde o usuário poderia revisar o texto e escolher 
entre os sentimentos do modelo OCC qual o que mais se encaixa na situação ou então escolher por “neutro” 
indicando que no texto não há um sentimento existente. Ficou disponível também um campo de texto livre, 
onde, caso o usuário quisesse, poderia descrever o motivo de sua correção. A ferramenta descrita pode ser vista 
na Figura 21. 

 
Figura 21 – Ferramenta de avaliação 

Após esta amostragem com os usuários, foi realizada uma análise, onde, quando o diagnóstico da 
ferramenta for igual ao da pessoa então é pontuado como acerto, caso contrário como erro. No próximo passo 
foi calculado o percentual de acertos e erros para mostrar o quanto é eficaz o sistema proposto. 

Para este propósito foi usado como método de classificação o Precision/Recall e por fim utilizado o 
calculo de F Measure para ponderar os resultados e ter um valor final para a avaliação. 
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Para suportar os cálculos, foram extraídos todos os resultados de avaliação dos usuários e criada uma 
Matriz de Confusão (Confusion Matrix). Esta matriz pode ser vista na Figura 22 abaixo. 

 
Figura 22 – Matriz de Confusão das avaliações 

O calculo de precisão (Precision) refere-se à porcentagem de classificações corretas de cada classe 
dividido pelo total de classificações corretas de todas as classes. Ao fim foi realizada a média de todas as 
classes chegando então a 76,20% de precisão. 

Já o calculo de Sensitividade (Recall) é basicamente o percentual de amostras de cada classe, avaliadas 
de forma correta pela ferramenta, dividido pelo número total de classificações corretas da ferramenta. Com 
isto o resultado chegou aos 77,22%. 

Após os cálculos de Precisão e Sensitividade, foi apurado do resultado final baseado no F Measure (ou 
F1 Score), onde o calculo segue na forma: 2*((precision*recall)/(precision+recall)). Este calculo obteve um 
resultado de 76,71% o que, por sua vez, comprova a eficácia do sistema nas avaliações de textos a fim de 
mostrar os sentimentos dos mesmos. Na Figura 23 é possível acompanhar a concentração dos resultados, onde 
pode-se notar que o maior numero de sentimentos encontram-se acima dos 75%.  

 
Figura 23 – Precision e Recall de algumas classes de sentimento 

Também como forma de validação desta ferramenta, ao ser visto o histórico de pesquisas referentes 
ao termo “Obama”, dizendo respeito ao Presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, pôde ser 
visto um crescimento do sentimento da classe “medo” entre os dias 8 e de 10 de maio de 2016. Entre estas 
datas ocorreu uma variação onde no dia 8 a classe contava com 8% e no dia 10 saltou para 30%. Ao ser 
realizada uma pesquisa para identificar o motivo de tal variação, percebeu-se que neste ultimo dia, o presidente 
anunciou uma viagem a Hiroshima no Japão e, como esta cidade remete diretamente a acontecimentos 
históricos de guerra e, portanto, tratar-se de um território hostil a este personagem, fez-se sentido tal variação. 
Este momento pode ser visto na Figura 24. 
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Figura 24 – Caso positivo de avaliação da ferramenta 

5 CONCLUSÃO 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a possibilidade de aferir o sentimento presente em um texto 

extraído e tratado, baseando-se em uma ontologia bem estruturada e rica em detalhes seguindo o modelo OCC 
que por sua vez é bem fundamentado.  

Os principais benefícios deste trabalho, passam pela facilidade de acesso à ferramenta, visto que a 
mesma está disponível na Internet, no endereço http:\\www.analisedesentimento.com.br para qualquer pessoa 
utilizar, bem como a possibilidade de aferir os sentimentos prevalecentes em textos de qualquer domínio em 
um único lugar. Com o resultado deste trabalho é possível, por exemplo, apoiar um usuário que deseja avaliar 
uma marca, ou como o marketing de sua empresa está sendo refletido no mercado de consumidores. Estes 
usuários podem ser líderes de empresas ou simplesmente alguém curioso sobre algum termo específico, mas 
ambos terão um retorno que poderá ser utilizado para tomada de decisão, seja na estratégia empresarial ou na 
simples compra de algum produto. Também é importante ressaltar que é possível realizar a pesquisa em termos 
da língua portuguesa e inglesa, disponibilizando um leque maior para qualquer análise. 

Foi possível concluir que a ferramenta tem poder para analisar e divulgar os sentimentos prevalecentes 
em textos da web. Isto pode ser dito ao verificar que foi obtido um percentual de 76,71% baseado na validação 
dos resultados e também pelos feedbacks recebidos. 

5.1 Trabalhos futuros 
Apesar deste sistema ter obtido um bom percentual de eficácia na fase de validação, alguns pontos 

podem e devem ser melhorados. Com isso para trabalhos futuros seria importante desenvolver funções para 
consumir dados de outras APIs de rede social, como, por exemplo, Facebook, Google Plus e Instagram, para 
com isso aumentar o poder de avaliação do algoritmo.  

Como neste trabalho a ontologia seguiu sendo aperfeiçoada durante todo o período de 
desenvolvimento, isto poderia seguir sendo feito, além de realizar um estudo para o aumento desta ontologia 
passando a contar não somente pelos idiomas português e inglês, mas também pelo espanhol. Também neste 
item, futuramente seria valioso acrescentar outras classes de sentimentos além do modelo OCC. 

O algoritmo que identifica os sentimentos ainda é um pouco limitado, não reconhecendo alguns pontos 
importantes, como, por exemplo, ironias e abreviações de palavras conhecidas. Também seria importante 
realizar uma melhoria no algoritmo a fim de, quando determinadas situações ocorrerem, ele consiga reajustar 
a análise. Neste último item, pode ser dado como exemplo o seguinte ponto: Ao achar a palavra “rio” em um 
texto o sistema deve pontuar o peso na classe alegria, mas caso ache a palavra “Rio de Janeiro” deverá retirar 
esta pontuação da classe alegria, pois esta expressão não é um sentimento, mas sim uma cidade.  
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