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Clusterização é uma técnica de organizar dados em grupos cujos membros apresentam alguma semelhança. 

Assim, a proposta desta tese é utilizar as técnicas de Processamento de Linguagem Natural, Machine Learning e 

Clustering para criar grupos de notícias semelhantes a partir de uma amostra recuperada dos principais jornais 

on-line. Além do mais, existem poucos estudos relacionados ao tema clustering de notícias publicadas no idioma 

português.  Essa lacuna acaba por reforçar a escassez de informação relacionada a algumas questões: como 

desenvolver uma solução automatizada, capaz de comparar as notícias em destaque na mídia e agrupá-las por 

similaridade? As tecnologias existentes apresentam o mesmo desempenho quando alimentadas por um corpus 

de notícias publicadas em português? Qual técnica apresenta melhor resultado? Os algoritmos apresentam o 

mesmo desempenho ao ser alimentados com corpus diversificado? Para responder essas questões, este estudo 

tem como objeto utilizar uma metodologia de aprendizado não supervisionado, que seja capaz de agrupar, 

automaticamente, notícias publicadas no idioma português do Brasil. Além disso, busca identificar quais são os 

principais métodos utilizados no processo de clustering de textos; verificar o desempenho dos algoritmos ao ser 

alimentados por um corpus de notícias em português; aplicar a metodologia em diferentes corpora e discutir o 

sucesso da técnica em cada caso; averiguar a possibilidade efetiva de clusterização dos documentos e analisar 

as dificuldades encontradas para diferentes amostras. Para tanto, são apresentados os conceitos e as áreas 

relacionadas com o tema bem como a revisão bibliográfica dos trabalhos correlatos, a metodologia proposta e 

alguns experimentos que permitem desenvolver determinados argumentos e comprovar algumas hipóteses. Para 

as experimentações, primeiramente, coletaram-se as notícias e, em seguida, realizou-se o pré-processamento 

dos informes.  Com o corpus preparado, extraíram-se as principais características dos textos e os documentos 

foram representados em um modelo de espaço vetorial. Encontrou-se a semelhança entre as notícias através do 

cálculo da similaridade, posteriormente a técnica de clustering foi aplicada e os grupos foram formados. As 

conclusões indicaram que a etapa de pré-processamento exige um esforço especial para garantir a qualidade 

dos dados. A complexidade da língua portuguesa, a necessidade de atualização da lista de stopwords, a 

detecção de quais características são mais importantes e a complexidade dos problemas relacionados à alta 

dimensionalidade dos dados foram evidenciados durante todo o processo deste estudo. O algoritmo k-means 

obtive os melhores resultados para esse tipo de informação e o Hierarchical Clustering apresentou dificuldades, 

visto que notícias semelhantes foram alocadas em grupos diferentes. Já o algoritmo Affinity Propagation 

apresentou divergência quanto ao número de clusters, mas apresentou bom desempenho ao agrupar por 

similaridade. 
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