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Resumo: Muitos modelos computacionais surgiram 
com o objetivo de entender como uma linguagem 
relaciona suas palavras. Este trabalho propõe um modelo 
computacional para extração de informações contextuais 
a partir de uma coletânea de artigos científicos. As 
informações serão obtidas a partir da modelagem de co-
ocorrência entre palavras utilizando a teoria de Redes 
Complexas. Espera-se identificar os principais temas e 
autores dentro da coletânea, e classificar os artigos nos 
temas identificados. 
 

1. Introdução 
Ao pesquisar em uma determinada área, deve-se fazer 

um levantamento bibliográfico para o estudo atual da 
arte. Contudo, algumas áreas sofrem por não terem 
artigos de review/survey e, quando possuem, apresentam 
a área de maneira superficial ou desorganizada. Nesse 
caso, a única maneira é recorrer aos artigos de 
importantes revistas e aos que são mais citados. Grandes 
bases de dados possuem mecanismos de busca para 
encontrar tais artigos, mas são altamente dependentes das 
palavras-chaves utilizadas para efetuar a busca. Por esse 
motivo, hoje há uma demanda crescente por sistemas que 
possam reconhecer o conteúdo de um artigo científico. 
Uma área bem conhecida da computação que lida com a 
compreensão textual é o Processamento de Linguagem 
Natural [1]. Essa área é um ramo da Inteligência Artificial 
e agrega um extenso conjunto de ferramentas estatísticas 
e modelagem computacional. Um desses modelos 
computacionais é chamado por Redes Complexas, criado 
a partir da união entre a estatística e a teoria dos grafos. 
Trabalhos recentes, tais como [2] demonstram como essa 
teoria pode ser aplicada na área de Processamento de 
Linguagem Natural. Resultados mostram que é possível 
identificar contextos semânticos a partir de um conjunto 
de palavras de um documento. Neste trabalho, é 
explorada a extração de informações textuais a partir de 
um conjunto de artigos científicos e a mineração de dados 
para identificar os principais autores, assuntos e 
tendências da área. 

 
2. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho 
foram utilizados 496 artigos científicos 
buscados a partir do termo “Internet of Things”. 
Estes artigos foram utilizados para a criação de 
dois tipos de Redes Complexas: Rede de 
Citações e Rede de Palavras. A Rede de 
Citações é construída utilizando as informações 
de citações entre artigos. Assim, cada nó dessa 
rede é um artigo científico e cada aresta 
representa uma citação entre os dois artigos. 

Através dessa rede é possível também extrair 
informações de citação entre autores. O 
segundo tipo de rede (Rede de Palavras) é 
construído através da co-ocorrência de palavras 
em um mesmo artigo; isto é, cada nó representa 
uma palavra e cada aresta representa a co-
ocorrência entre duas palavras. Sempre que 
uma palavra 𝑝"  aparece após uma palavra 𝑝# é 
adicionada uma aresta conectando 𝑝" a 𝑝#. O 
peso dessa conexão será proporcional à 
distância entre essas duas palavras no texto. 

 
 

 
Figura 1 – Grafo da frase “Lorem ipsum dolor 

ipsum”. 
 
Após a representação de cada artigo na 

forma de uma Rede de Palavras foi possível 
realizar a união destes grafos formando a Rede 
Agregada. Nesse ponto é interessante o estudo 
de diversas características que pode ser 
extraídas de cada uma dessas redes e 
comparadas entre si. O estudo de características 
revela-se fundamental quando deseja-se obter 
informações de topologia e organização das 
palavras na rede. Além das Redes de Palavras, 
será feita uma Rede Agregada, que é a união de 
todas as Redes de Palavras. No decorrer desse 
trabalho, essa Rede Agregada será dividida em 
clusters utilizando o algoritmo MCL[3], 
exemplificado na Figura 3. Estes clusters são 
subconjuntos da Rede Agregada que 
acreditamos representar os maiores temas da 
coletânea analisada. Com isto, com base nas 
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informações mineradas, será possível extrair e 
cruzar as informações necessárias para que os 
principais autores e artigos dentro de cada tema 
sejam identificados.  

 

 
Figura 2 – a. Grafo antes do MCL - b. Depois 

do MCL. 
 

3. Resultados Parciais 
Os resultados obtidos nos experimentos 

corroboram com a premissa do projeto, como 
exemplificado nas Figuras 3 e 4.  

Através da Rede de Citações foram extraídos 
os autores mais citados pelos artigos utilizados 
neste projeto, estes que estão presentes na 
Figura 3. 
 

 
Figura 3 – Autores mais citados na Rede de 

Citações. 
 

O experimento ilustrado pela Figura 4 exibe 
a distribuição da lei-da-potência na Rede 
Agregada, no qual um grafo possui poucos 
vértices com alto grau de conectividade e 
muitos vértices com baixo grau de 
conectividade [4]. Isso significa que a rede 
apresenta características topológicas e pode 
passar por um processo de clusterização.  

 

 
Figura 4 – Distribuição de graus da Rede 

Agregada. 
 

4. Conclusões Parciais 
As Redes de Palavras se comportam como 

uma rede de mundo-pequeno apresentando a 
lei-de-potência na extração da distribuição de 
graus. Além disso, a Rede Agregada apresenta 
a mesma característica. Os resultados indicam 
que a rede parece ter se organizado e se mostra 
viável para os estudos desse trabalho. 
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