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RESUMO 

A quantidade de informação armazenada digitalmente cresce constantemente. Assim, é importante 
o desenvolvimento de processos para adquirir conhecimento dessa informação. Atualmente, grande 
parte dessa informação encontra-se armazenada em formato textual e o processo de mineração de 
textos visa transformar essa informação textual em conhecimento. Uma das principais etapas do 
processo de mineração de textos consiste na transformação de documentos textuais (não 
estruturados) em um formato estruturado, como uma tabela atributo-valor, utilizando a abordagem 
bag-of-word. Entretanto, essa abordagem de pré-processamento de documentos gera uma grande 
quantidade de atributos para descrever textos. Dessa maneira, é importante encontrar soluções para 
reduzir o número de atributos que descrevem um conjunto de documentos, mas sem perder a 
informação relevante para a sua caracterização. O PRETEXT é uma ferramenta computacional que 
realiza esse tipo de pré-processamento e gera a tabela atributo-valor correspondente. Porém ela 
apresenta algumas deficiências. Assim, foi decidido remodelar, ampliar e reimplementar vários 
módulos do PRETEXT. O objetivo deste trabalho é descrever as principais melhorias obtidas com 
relação à redução de atributos que descrevem conjuntos de documentos e a diminuição do tempo de 
execução da ferramenta. 

Palavras-Chave: Mineração de Textos, Pré-processamento de Textos, Redução de Atributos. 

ABSTRACT 

Lately, a large amount of digital information has been stored in text-format. Thus, it is an important 
task to acquire knowledge from all this information. To this end, the text mining process can be 
used. One of the most demanding stages of text mining is text pre-processing, which aims to 
transform unstructured text into a structured format such as an attribute-value table, generally 
using the bag-of-words approach. This approach leads to a large number of features, and it is hard 
to reduce this number without losing relevant information that describes the documents. The 
PRETEXT system is a tool developed to carry out this text pre-processing stage producing an 
attribute-value table. This tool was recently remodeled, reimplemented and enhanced. The purpose 
of this work is to describe the major improvements obtained, which make a reduction in the number 
of generated features possible as well as the run-time of the tool. 

Keywords: Text Mining, Text Preprocessing, Feature Reduction. 

INTRODUÇÃO 

O processo de Mineração de Textos (MT)[1] 
tem como principal objetivo extrair semi-
automaticamente conhecimento da grande 
quantidade de informações textuais 

armazenadas digitalmente. Dentre as fases da 
mineração de textos, a mais custosa é o pré-
processamento de textos, que transforma a 
informação textual não estruturada em um 
formato estruturado, ou, em outras palavras, 
transforma os textos em uma tabela atributo-
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valor. Uma abordagem muito utilizada para 
realizar essa fase é a bag-of-words. Nessa 
abordagem, as palavras mais relevantes são 
identificadas como atributos e os valores 
desses atributos são associados à freqüência 
dessas palavras nos documentos, segundo 
alguma função escolhida pelo usuário. 

Uma tabela atributo-valor gerada utilizando-
se a abordagem bag-of-words tem algumas 
peculiaridades. Geralmente tem-se um 
problema chamado maldição da 
dimensionalidade, na qual a tabela apresenta 
um grande número de atributos, mas cada 
documento utiliza relativamente poucos 
atributos para a sua descrição, gerando assim 
uma tabela muito esparsa. Dessa maneira, 
alguns métodos de redução de atributos 
devem ser utilizados a fim de condensar a 
informação pertinente para a etapa de 
extração de padrões da MT. 

O PRETEXT[2] é uma ferramenta de pré-
processamento de textos que utiliza a 
abordagem bag-of-word. A ferramenta 
implementa métodos de tokenização, stoplist, 
stemming, e n-grama, entre outros. Porém, o 
PRETEXT apresenta algumas deficiências a 
serem sanadas. O objetivo deste trabalho é 
destacar as mudanças mais importantes que 
formam implementadas no PRETEXT. Essas 
mudanças incluem uma remodelagem e 
ampliação das funcionalidades da ferramenta 
antiga, o que propiciou um melhor 
desempenho computacional e uma maior 
redução no número de atributos utilizados 
para representar documentos textuais. 

Este trabalho está organizado da seguinte 
maneira. Na próxima seção é feita uma breve 
descrição da ferramenta PRETEXT. A seguir, 
são apresentadas as melhorias incorporadas à 
ferramenta durante o desenvolvimento deste 
trabalho. São também descritos vários 
experimentos realizados com ambas versões 
da ferramenta, os quais confirmam a 
superioridade da nova versão proposta. 
Finalmente, são apresentadas as conclusões 
do trabalho. 

A FERRAMENTA PRETEXT 

O PRETEXT1 é uma ferramenta computacional 
desenvolvida em nosso laboratório de 
pesquisa 2  para o pré-processamento de 
conjuntos de textos dentro do contexto da 
mineração de textos. Ela foi desenvolvida, 
utilizando o paradigma de orientação a 
objetos, na linguagem Perl[4], a qual possui 
diversas funcionalidades para a manipulação 
de textos. 

Dentro do PRETEXT o processamento de 
conjuntos de textos é dividido em três etapas: 
um tokenizador, um stemming e um gerador 
de n-grama. O tokenizador é responsável por 
identificar tokens (ou palavras) nos 
documentos. Ele também realiza a limpeza 
dos textos, por exemplo, removendo 
caracteres especiais, palavras com pouca 
informação como artigos, e pronomes, entre 
outros. Remove também acentos e transforma 
letras maiúsculas em minúsculas. O stemming 
realiza a normalização lingüística para o 
português, inglês e espanhol. O algoritmo de 
stemming é baseado no algoritmo de Porter[3], 
que consiste basicamente da remoção de 
sufixos das palavras. Essa remoção é 
importante para que tokens semelhantes sejam 
agrupadas em um mesmo stem, contribuindo 
para a redução do número de atributos. O 
gerador de n-grama é responsável por gerar 
atributos com palavras compostas como “pré-
processamento”, no qual um ou mais tokens 
que aparecem seqüencialmente no documento 
limpo são unidos. 

MELHORIAS INCORPORADAS À 
FERRAMENTA PRETEXT 

Apesar do PRETEXT ter sido utilizado com 
sucesso na execução de diversos 
experimentos em mineração de textos[5,6], ele 
apresentava algumas deficiências com relação 
ao seu desempenho computacional, além da 
necessidade do novas funcionalidades que não 
estavam presentes no sistema. Nesta seção são 
descritas as melhorias incorporadas à 

                                                 
1 http://www.icmc.usp.br/~edsontm/pretext/ 
pretext.html 
2 Laboratório de Inteligência Computacional - LABIC 
(http://labic.icmc.usp.br) 
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ferramenta PRETEXT, o que possibilitou uma 
melhora no desempenho computacional da 
ferramenta. Além disso, as novas 
funcionalidades incorporadas também 
propiciaram uma maior redução no número de 
atributos gerados pela ferramenta. 

No tokenizador da nova versão da ferramenta 
foram adicionados alguns novos tratamentos 
para que fossem identificados, limpos e 
agrupados mais tokens semelhantes. A 
identificação de separadores de frases foi 
implementada facilitando a futura tarefa de 
geração de n-gramas. Com a adição dessa 
funcionalidade não são mais agrupados tokens 
que são, por exemplo, separados por um 
ponto final. 

Para permitir ao usuário um maior controle 
sobre a ferramenta, foi adicionada a 
funcionalidade de remoção de símbolos 
definidos pelo usuário. O usuário pode 
determinar tanto os símbolos que devem ser 
removidos quanto os que devem ser 
considerados como divisores de frases. Além 
disso, antes e depois da aplicação do 
algoritmo de stemming, é feita uma limpeza 
de espaços e divisores de frases múltiplos, 
deixando o resultado final o mais limpo e 
compacto possível. 

Uma modificação importante foi a alteração 
da forma como era chamada a função de 
limpeza. Na versão antiga do PRETEXT, essa 
remoção era feita linha a linha de cada texto. 
Na nova versão, essa limpeza é feita uma 
única vez por documento. Isso evita carregar 
desnecessariamente a função inúmeras vezes 
na memória, melhorando o desempenho 
computacional. 

Durante o processo de reimplementação do 
algoritmo de stemming para português da 
ferramenta PRETEXT, foram modificados 
alguns detalhes de maneira a melhorar o seu 
desempenho computacional. Entre eles 
destacamos o tratamento de verbos irregulares 
em português, o qual foi substancialmente 
melhorado. Na versão antiga da ferramenta, o 
tratamento de verbos irregulares era cara, pois 
esse tratamento era feito individualmente, e 
em série (isso é, cada palavra era analisada 
individualmente com relação a cada verbo, 

considerando um verbo de cada vez), para 
cada um dos 12 verbos irregulares mais 
comuns da língua portuguesa. Na nova versão 
foi construído um dicionário de verbos 
irregulares (por meio de uma tabela hash do 
Perl), de tal maneira que uma simples 
consulta ao dicionário é feita para esse 
tratamento. Além disso, a lista de verbos 
irregulares foi ampliada, contendo agora todas 
as conjugações dos verbos dar, dizer, estar, 
fazer, haver, ir, poder, saber, ser, ter, ver, vir, 
rir, pôr, ler, crer, caber, querer e trazer. 

A remoção de pronomes oblíquos e plurais é 
realizada antes do processo principal de 
stemming. Na nova versão, algumas regras 
foram adicionadas para a remoção dos 
pronomes oblíquos “me”, “te” e “vos”, e o 
tratamento do plural “ções”. 

Algumas regras também foram melhoradas. 
Uma regra do algoritmo de stemming era 
específica para tratar palavras terminadas em 
“cão”, e variações. Entretanto, essa regra não 
era aplicada, pois caracteres especiais 
(incluindo c-cedilha) eram removidos pelo 
tokenizador. Também foi melhorada a regra 
que trata o plural de palavras. Na versão 
antiga a regra verificava a ocorrência de mais 
de um “s” no final de palavras. Entretanto, 
esse tipo de plural não ocorre no português e a 
verificação foi removida. 

Na geração de n-gramas, a ferramenta antiga 
construía um, dois e três-gramas 
simultaneamente, armazenando todos os n-
gramas na memória antes da criação dos 
arquivos de saída. Essa operação demandava 
muita memória, ocupando muito rapidamente 
toda a memória disponível. A nova versão da 
ferramenta executa os n-gramas de maneira 
independente e separada para cada valor de n, 
e gera os arquivos de saída antes de executar 
o próximo valor de n. É importante ressaltar 
que, diferentemente da versão antiga, na nova 
versão da ferramenta não existe um valor fixo 
predeterminado de n, o qual pode assumir 
qualquer valor. Isso possibilita a geração de 
atributos com qualquer número de n-gramas. 

Outra mudança significativa, já comentada 
anteriormente, leva em conta como é feita a 
divisão das frases. Na versão antiga do 
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PRETEXT, a criação dos n-gramas era feita 
com todos os tokens existentes em um 
parágrafo, delimitado apenas por uma nova 
linha. Já a nova versão, com as separações de 
frases já identificadas pelo tokenizador, não 
gera n-gramas com tokens de frases diferentes. 
Essa simples abordagem reduz 
significativamente o número de n-gramas 
distintos. 

RESULTADOS 

Para ilustrar a melhoria da nova versão da 
ferramenta foram executados experimentos 
com três conjuntos de documentos (CD) 
diferentes. Um sumário desses conjuntos de 
documentos é apresentado na Tabela 1. Nessa 
tabela é mostrado, para cada conjunto de 
documentos (CD1, CD2 e CD3), o número de 
documentos presentes no conjunto, o número 
médio de palavras por documento e o 
tamanho do conjunto em megabytes. 

TABELA 1 – Conjunto de Documentos 

 Nº de 
Documentos 

Média de Palavras 
por Documento Tamanho 

CD1 150 7288,6 6,51 MB 

CD2 300 7151,2 12,7 MB 

CD3 600 7225,1 25,8 MB 

Cada conjunto de documentos utilizado nesse 
experimento consiste de um subconjunto de 
arquivos textos retirados do corpus do 
NILC/São Carlos 3  que contém artigos do 
jornal Folha de São Paulo de 1994. Ele é 
composto de 3.341 documentos totalizando 
155 MB e está dividido em 22 classes. A 
construção de cada um dos três conjuntos de 
documentos foi realizada retirando de maneira 
aleatória 150, 300 e 600 documentos 
respectivamente do conjunto de 3.341 
documentos do NILC. Os experimentos foram 
realizados em um computador com 
processador AMD Athlon™ 64 3000+ de 
2.00 GHz com 1.00 GB de RAM utilizando o 
sistema operacional Microsoft Windows XP 
Professional SP2 e rodando o programa 
Cygwin para a execução do PRETEXT. 

Para comparar a redução do número de 
atributos da antiga versão para a nova, foram 
                                                 
3 http://www.nilc.icmc.usp.br 

contados o número de tokens distintos 
considerados por ambas as ferramentas, no 
início do processo (Início), antes do algoritmo 
de stemming (Pré-stemming) e no final do 
processo (Final). Na Tabela 2 é mostrado a 
contagem de tokens diferentes das duas 
versões da ferramenta. 

TABELA 2 – Comparação de tokens distintos nas 
duas versões do PRETEXT 

  CD1 CD2 CD3 

Início 127.829 201.533 308.465 

Pré-Stemming 55.977 79.783 110.353 PRETEXT 
Antigo 

Final 31.649 44.938 62.480 

Início 127.829 201.533 308.465 

Pré-Stemming 54.041 76.116 103.976 PRETEXT 
Novo 

Final 29.329 40.925 55.789 

Como pode ser visto nessa tabela, o número 
inicial de tokens distintos é idêntico em ambas 
as ferramentas, porém, após a limpeza e o 
stemming a nova versão do PRETEXT 
apresenta uma maior redução do número de 
atributos em todos os conjuntos de 
documentos. A fim de ilustrar mais 
claramente essa redução, na Tabela 3 é 
apresentada a percentagem de diminuição dos 
tokens utilizados em ambos casos a partir dos 
tokens iniciais do conjunto de documentos. A 
última linha da tabela mostra a porcentagem 
de redução da nova versão com relação a 
versão antiga. 

TABELA 3 – Porcentagem de diminuição absoluta e 
relativa do número de tokens 

  CD1 CD2 CD3 
Pré-

Stemming 56,2% 60,4% 64,2% PRETEXT 
Antigo Final 75,2% 77,7% 79,7% 

Pré-
Stemming 57,7% 62,2% 66,3% 

PRETEXT Novo 
Final 77,1% 79,7% 82,0% 
Pré-

Stemming 3,6% 4,8% 6,7% 
Novo/Antigo 

Final 7,3% 8,9% 10,7% 

Como se pode notar claramente, a nova 
versão obteve melhores resultados na redução 
de atributos para todos os conjuntos de 
documentos. Essa redução deve-se, 
principalmente, à nova implementação do 
tokenizador da nova versão da ferramenta, 
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que elimina mais caracteres especiais do texto. 
Sem essa nova facilidade, caso algum desses 
caracteres estivesse acompanhado de alguma 
palavra, palavras que deveriam ser 
transformadas em mesmo token tornavam-se 
tokens diferentes. 

Para ilustrar a melhoria na geração de stems 
na nova versão da ferramenta, na Tabela 4 são 
mostrados alguns exemplos de stems gerados 
de forma diferente nas duas versões da 
ferramenta. Nessa tabela, o stem "avalia" é o 
stem gerado pelo algoritmo de stemming da 
nova versão do PRETEXT e aparece 135 vezes 
em 56 dos 150 documentos existentes no 
CD1; “avaliaCoes” e “avaliaCao” são os 
tokens que foram transformados no stem 
"avalia", e os números 16 e 119 são as 
freqüências de aparição desses dois tokens, 
respectivamente. As outras entradas na tabela 
podem ser lidas de maneira análoga. Como 
pode ser observado, a nova versão é capaz de 
identificar e atribuir uma maior quantidade de 
tokens semelhantes a um dado stem. Observe 
que na versão antiga da ferramenta, os tokens 
“avaliaCoes” e “avaliaCao” não são 
transformados no mesmo stem, gerando dois 
stems diferentes: “avaliaC” e “avaliaCa”. 

TABELA 4 – Stems gerados pelo PRETEXT 
PRETEXT Novo PRETEXT Antigo. 

 
avalia : 135(56/150) 
 avaliaCoes:16 
 avaliaCao:119 

avaliaC : 16 (11/150)  
 avaliaCoes : 16 

avaliaCa : 118 (54/150)  
 avaliaCao : 118 

polit : 874(93/150) 
 politica:431 
 politicamente:29 
 politicas:90 
 politicos:140 
 politico:184 

polit : 34 (22/150)  
 politica : 4 
 politicamente : 29 
 politicas : 1 

Também é possível observar nessa tabela que 
a nova versão do PRETEXT consegue 
identificar muito mais tokens como 
pertencentes a um dado stem, e identificar 
corretamente uma maior quantidade de tokens. 
O stem “polit”, por exemplo, foi associado a 
cinco diferente tokens na nova versão 
(politica, politicamente, politicas, politicos, 
politico) e a apenas três tokens na versão 
antiga (politica, politicamente e politicas). 
Além disso, a nova versão foi capaz de 
identificar 874 ocorrências do token “polit”, 

contra apenas 34 ocorrências na versão antiga. 
Essa melhora se deve ao novo tratamento de 
remoção de símbolos do tokenizador e as 
melhorias no algoritmo de stemming, 
descritas na seção anterior. 

Para mostrar o ganho no desempenho 
computacional, também executamos as duas 
versões da ferramenta configuradas para 
geração de um-grama, bi-grama e tri-grama, e 
medimos o tempo de execução e o número de 
tokens gerados em cada n-grama. Na Tabela 5 
e 6 estão apresentados os resultados para a 
execução dos três conjuntos de documentos 
com a versão antiga e a nova da ferramenta, 
respectivamente. Nessa Tabela 6, também é 
mostrada a porcentagem de tempo de 
execução e porcentagem do número de 
atributos da nova versão com relação à antiga. 

TABELA 5 – Execução no PRETEXT antigo 
 Tempo Exec. 1-grama 2-grama 3-grama 

CD1 300 seg 31.649 365.162 442.772 

CD2 819 seg 44.938 666.526 866.342 

CD3 11 horas 62.480 — — 

 
TABELA 6 – Execução no PRETEXT novo 
 Tempo Exec. 1-grama 2-grama 3-grama 

CD1 126 seg 
(42,0%) 

29.329 
(92,7%) 

268.140 
(73,4%) 

255.812 
(57,8%) 

CD2 247 seg 
(31,4%) 

40.925 
(91,1%) 

483.922 
(72,6%) 

498.363 
(57,5%) 

CD3 490 seg 
(1,2%) 

55.789 
(89,3%) 

858.201 
(–) 

981.324 
(–) 

Comparando o resultado obtido nas duas 
versões do PRETEXT, pode-se notar a grande 
diferença no tempo de execução da antiga 
para a nova versão. Isso se dá em parte pela 
melhoria do algoritmo de stemming e em 
parte pelo algoritmo de n-grama. 
Aparentemente o tempo de execução na nova 
versão cresce de forma linear com o tamanho 
do conjunto de documentos. Para o CD1, a 
versão atual do PRETEXT realiza mais 
operações de limpeza dos documentos em 
menos da metade do tempo comparado com a 
versão antiga. Essa diferença é ainda maior 
nos outros conjuntos de documentos. 

É importante observar que a execução do 
PRETEXT antigo no CD3 – Tabela 5 – não foi 
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concluída pelo fato de que a criação 
simultânea de todos os n-gramas utiliza uma 
grande quantidade de memória. 
Eventualmente toda a memória é consumida e 
a ferramenta passa a utilizar toda a memória 
swap em disco, abortando a execução. Já na 
versão atual este problema não ocorreu com 
esses três conjuntos de documentos. 

Comparando o número de bi-gramas e tri-
gramas gerados, pode-se observar que a 
ferramenta antiga produzia de 26 a 45% mais 
tokens distintos. Isso se deve ao fato de que os 
divisores de frases não eram identificados 
nessa versão. Com essa identificação na nova 
versão, obtemos uma grande redução no 
número de atributos dos conjuntos de 
documentos. 

Esses resultados experimentais ilustram a 
melhoria no desempenho da ferramenta em 
termos da melhoria dos algoritmos de 
stemming e detecção de tokens, de geração de 
n-grama além da diminuição do custo 
computacional. 

CONCLUSÃO 

A reestruturação realizada no PRETEXT 
possibilita que futuros usuários possam 
explorar melhor as suas funcionalidades, uma 
vez que várias facilidades e funcionalidades 
foram incorporadas à ferramenta. Além das 
funcionalidades descritas neste artigo, 
também foram incorporadas diversas outras 
funcionalidades, como limpeza de tags 
HTML e remoção de valores numéricos, além 
de permitir ao usuário decidir por símbolos 
relevantes e irrelevantes no processo de 
tokenização e limpeza do texto. A nova 
versão do PRETEXT também produz mais 
informações a respeito dos documentos 
processados, as quais são armazenadas em 
diversos arquivos de saída para o usuário que 
necessitar de outras informações além da 
tabela atributo-valor, e oferece a facilidade de 
poder gerar n-grama com qualquer valor de n. 
Além disso, os resultados experimentais 
mostram que a nova versão do PRETEXT 
diminuiu consideravelmente o seu custo 
computacional e melhorou sua eficiência na 
detecção de tokens. 

Como trabalhos futuros, pretendemos ampliar 
os experimentos reportados neste trabalho 
utilizando outros conjuntos de documentos. 
Pretendemos também utilizar algoritmos de 
aprendizado de máquina com o intuito de 
verificar se as melhorias implementadas têm 
um impacto positivo também na geração de 
modelos induzidos utilizando algoritmos de 
aprendizado. 
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