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Resumo—Nos últimos anos, a popularização dos celulares e
smartphones impulsionou o uso de SMS como forma alternativa
e barata de comunicação. O crescimento de adeptos ao serviço
aliado a alta confiança que os usuários possuem nesses tipos
de mensagens, vêm atraindo a atenção de pessoas e empresas
mal intencionadas, conhecidas como spammers. O spam nesse
contexto representa um problema para os métodos tradicionais
e já consolidados de filtragem, pois tais técnicas, normalmente
projetadas para processar e-mails, geralmente não obtém
desempenho satisfatório quando aplicadas diretamente para
classificar SMS, uma vez que essas mensagens têm tamanho
reduzido e conteúdo normalmente repleto de gı́rias, sı́mbolos
e abreviações. Nesse cenário, este artigo apresenta um método
baseado em normalização de textos e indexação semântica
com o intuito de melhorar o desempenho de algoritmos de
classificação tradicionais na filtragem de spam propagados via
SMS. O método proposto é utilizado para normalizar os termos
das mensagens e criar novos atributos, de forma a alterar e
expandir as amostrar originais, com o objetivo de suavizar
fatores que podem degradar o desempenho dos algoritmos
de classificação, como redundâncias e inconsistências. Os experimentos foram conduzidos com uma base de dados real,
pública e não codificada, além de vários métodos tradicionais
de aprendizado de máquina. A análise estatı́stica dos resultados
indica que o emprego da técnica proposta, de fato, melhora a
qualidade da predição das mensagens.
Keywords-filtragem de spam; processamento de linguagem
natural; aprendizado de máquina; classificação.

I. I NTRODUÇ ÃO
O serviço de mensagem curta, do inglês Short Message
Service (SMS), possibilita a comunicação entre celulares
ou telefones fixos através de mensagens de texto. Ele
geralmente é utilizado como substituto das ligações em
situações nas quais a comunicação por voz não é desejada.
As mensagens são bastante populares em alguns lugares do
mundo por serem mais baratas do que as ligações por voz.
Nos últimos anos, a indústria do SMS vêm se tornando
enorme. De acordo com o relatório da empresa Portio
Research1 , o faturamento mundial com SMS atingiu a marca
de 128 bilhões de dólares em 2011, sendo que a receita
estimada para 2016 é de mais de 153 bilhões de dólares. O
1 Mobile
Messaging
Futures
2012-2016.
Disponı́vel
http://www.portioresearch.com/en/market-briefings/budget-reports/
mobile-messaging-futures-2012-2016.aspx.
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mesmo documento indica que em 2011 foram enviadas mais
de 7,8 trilhões de SMS no mundo todo e a estimativa é de
que somente em 2014 sejam enviados 9,5 trilhões.
O aumento da popularidade do SMS fez com que suas
taxas caı́ssem para menos de um centavo de dólar em
mercados como a China, e chega a ser grátis em alguns
paı́ses da Ásia. Além disso, em muitos outros mercados,
o aumento explosivo na comunicação por mensagens de
texto, acompanhado dos planos de telefonia com mensagens
ilimitadas, diminuiu consideravelmente o custo de envio
de SMS. Este fato, combinado com a confiança que os
usuários tem em seus dispositivos móveis torna o ambiente
propı́cio para a disseminação de mensagens indesejadas.
Como consequência, nos últimos anos os telefones móveis
estão se tornando o principal alvo de spammers. SMS spam,
também chamado de spam móvel, é o nome dado a qualquer
mensagem de texto indesejada enviada para um celular ou
telefone fixo. Esta prática, que se tornou muito popular em
algumas partes da Ásia, está se espalhando rapidamente
também nos paı́ses ocidentais2 .
As mensagens de spam via SMS, além de serem indesejadas, podem ser custosas, pois existem planos de operadoras
nos quais os usuários pagam para receber mensagens. Além
disso, a filtragem automática de SMS spam ainda está engatinhando no cenário mundial, pois existem poucas opções
de software disponı́veis, e também há a preocupação de
que mensagens de emergência possam ser bloqueadas. No
entanto, muitas operadoras estão investindo em meios de
atenuar este problema.
Da mesma forma que as operadoras estão enfrentando muitos problemas ao lidar com SMS spam, no
meio acadêmico também há muitas dificuldades. Uma das
preocupações é que filtros consolidados para bloquear spam
via e-mail vêm apresentando desempenho degradado quando
aplicados na filtragem de SMS spam. Isso ocorre devido
ao tamanho limitado das mensagens, que possuem apenas
140 bytes, o que representa 160 caracteres. Além disso, tais
mensagens são geralmente repletas de erros de digitação,
gı́rias, sı́mbolos, emoticons, e abreviações, que tornam até
mesmo a tokenização uma tarefa difı́cil.
2 Relatório

anual da Cloudmark. Disponı́vel em http://lx.pe/b71y.

Neste cenário, este trabalho apresenta um método de
normalização textual e indexação semântica com o objetivo
de melhorar o desempenho de classificadores na filtragem
de SMS spam. A premissa básica é que este processamento pode aumentar a informação semântica das amostras
e, consequentemente, melhorar a qualidade das predições.
Para realizar a análise semântica das amostras, foi criado
um processo em cascata, no qual são extraı́das relações
semânticas do dicionário léxico BabelNet [1] e é empregada
uma etapa de desambiguação [2], de forma a obter atributos
representativos. Posteriormente, o conteúdo do SMS original
é expandido com as informações produzidas, que são utilizadas pelos métodos tradicionais de aprendizado de máquina.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma:
na Seção II, são apresentados os trabalhos correlatos à proposta deste trabalho. A Seção III descreve o método de expansão utilizado. Na Seção IV, são detalhados o conjunto de
dados, as medidas de desempenho e os parâmetros utilizados
nos experimentos. A Seção V apresenta os resultados obtidos
e a análise estatı́stica realizada. Finalmente, na Seção VI,
são oferecidas as principais conclusões e propostas para
trabalhos futuros.
II. T RABALHOS CORRELATOS
Ao contrário do grande número de trabalhos disponı́veis
sobre classificação de spam via e-mail, existem poucas
propostas para filtragem de SMS spam. A seguir, são brevemente descritos os trabalhos mais relevantes relacionados
a esse tema.
Em [3], foi avaliado o emprego de diferentes classificadores Bayesianos para detecção de spam em telefones móveis.
Os autores propuseram duas pequenas bases de dados de
SMS spam e também verificaram o desempenho de diferentes técnicas de representação. Os resultados indicaram
que os filtros Bayesianos podem ser utilizados na tarefa de
filtragem de SMS spam, porém o desempenho obtido foi
inferior ao de filtragem de spam via e-mail.
Em [4] e [5], foi analisado o problema da classificação
de spam em três cenários distintos: SMS, comentários em
blogs e somente através do assunto dos emails. A principal
conclusão foi que mensagens curtas contém uma quantidade
insuficiente de atributos para suportar o uso do bag of
words. O uso de bigramas ortogonais, bigramas e trigramas
melhorou o desempenho dos filtros avaliados. Porém, os
autores evidenciaram que a presença de ruı́dos (abreviações,
sı́mbolos, gı́rias, etc) contribui negativamente para a qualidade das predições.
Em [6] e [7], foi apresentada uma nova base de dados
pública de SMS spam, chamada SMS Spam Collection,
composta por um número significativo de amostras reais.
Os autores avaliaram o desempenho de diversos métodos
tradicionais de aprendizado de máquina e concluı́ram que o
SVM linear é o melhor baseline para comparações futuras.
Em [8], foi avaliado um software de detecção de SMS
spam aplicado diretamente nos aparelhos celulares. Os resul-

tados reportados indicam que o sistema proposto foi capaz
de obter uma acurácia razoável, consumo de armazenamento
mı́nimo e um tempo de processamento aceitável, sem a
necessidade de um computador ou de uma grande base de
dados para treinamento.
Dentre os trabalhos analisados, é praticamente unânime a
constatação de que o tamanho reduzido e o conteúdo poluı́do
das mensagens de SMS degradam consideravelmente o
desempenho dos métodos tradicionais de aprendizado de
máquina. Nesse cenário, este artigo propõem um método de
normalização de texto e indexação semântica para processar
os atributos originais extraı́dos das mensagens e fornecer
mais informações para os classificadores. Tal método está
relacionado com duas principais áreas de pesquisa:
1) uso de técnicas de linguagem natural para
normalização léxica de texto [9]; e
2) uso de bases de dados léxicas e dicionários semânticos
na representação de textos para classificação [10].
Normalização léxica é o nome dado à tarefa de traduzir
variantes léxicas de palavras e expressões normalmente
ofuscadas para sua forma canônica, de forma a facilitar o
processamento do texto. Por exemplo, termos como “goooood” e “b4” podem ser traduzidos para as palavras inglesas
“good” e “before”, respectivamente.
A normalização léxica está relacionada à verificação ortográfica e, muitas abordagens na literatura compartilham
técnicas para essa tarefa. Por exemplo, [11] e [12] propõem
diversos modelos simples, no qual cada um captura uma
forma particular de formação de variantes léxicas, como por
fonética (por exemplo, epik – “epic”) ou encurtamentos (por
exemplo, goin – “going”).
Os trabalhos disponı́veis na literatura que estão mais
relacionados com a proposta deste trabalho são [13], [14]
e [15]. Em todos os casos, o problema é tratado como uma
tarefa de tradução automática, no qual o objetivo é traduzir
textos ruidosos para o inglês. Tais trabalhos usam modelos
de linguagens sofisticados, treinados em amostras de texto
ruidosas, enquanto que a abordagem proposta neste trabalho
emprega um modelo relativamente simples de equivalência
semântica e normalização textual.
Quanto ao uso de bases de dados léxicas em classificação
de texto, existem vários trabalhos que empregam a
base WordNet [16] em tarefas como recuperação de
informação [17], categorização de texto [10], agrupamento
de texto [18], entre outros. O uso dessas bases de dados
léxicas adiciona a complexidade de identificar o significado
correto (ou conceito apropriado) para cada palavra, um
problema que é chamado de desambiguação (em inglês,
word sense disambiguation – WSD) [2].
Neste trabalho, foi utilizada a base de dados léxica BabelNet [1], que por ser mais recente é bem maior e mais
atualizada que a WordNet. Também foi utilizado o algoritmo
de desambiguação proposto em [19], seguindo o método
de expansão semântica descrito em [10], mas aplicado a
documentos de texto ao invés de categorias.

III. M ÉTODO DE EXPANS ÃO
A aplicação direta de modelos superficiais de
representação de texto, como o bag of words tradicional,
têm sido apontada como um dos principais fatores na
limitação de desempenho dos algoritmos de aprendizado
de máquina em problemas de classificação de textos
curtos [20], [21]. Para contornar essa deficiência, este
trabalho propõem um método para normalizar o texto e
expandir o volume de atributos representativos de cada
amostra e, consequentemente, aumentar a capacidade de
predição dos métodos de classificação quando aplicados na
filtragem de SMS spam.
O método de expansão usa técnicas recentes para
normalização léxica e detecção de contexto, além de dicionários semânticos para criar traduções das amostras
originais. Neste trabalho, cada amostra foi processada e
expandida em três fases distintas:
• Tradução de Lingo: utilizada para traduzir e normalizar
termos em Lingo, que é o nome dado às gı́rias, sı́mbolos
e abreviações geralmente utilizadas em formas de
comunicação on-line e móvel, para inglês.
• Geração de conceitos: utilizada para obter um conjunto
de conceitos relacionados com cada palavra da amostra,
ou seja, cada possı́vel significado desta palavra.
• Desambiguação: utilizada para encontrar o conceito
mais relevante, de acordo com o contexto da mensagem,
entre todos os conceitos relacionados a uma determinada palavra.
As fases de Geração de conceitos e Desambiguação
utilizam a base de dados léxica BabelNet, que é um grande
repositório semântico [1]. Enquanto que a fase de Geração
de conceitos consiste em trocar uma determinada palavra
por um conjunto de conceitos relacionados à ela, a fase de
Desambiguação seleciona automaticamente o conceito mais
relevante para cada palavra. Esta escolha é feita por meio
de análise semântica, através do contexto em que a palavra
se encontra na amostra.
O método proposto processa cada amostra de texto analisando cada token da mensagem nas fases descritas, gerando
novas amostras expandidas. Dessa forma, através de uma
regra de combinação pré-definida, a amostra final expandida
é então obtida na saı́da do método, conforme ilustrado na
Figura 1.
A seguir, são detalhadas cada uma das três possı́veis
etapas de expansão:
A. Normalização e tradução de Lingo
Nesta fase são utilizados dois dicionários. O primeiro é
um dicionário de inglês, que é utilizado para verificar se um
termo qualquer é uma palavra da lı́ngua inglesa. O segundo é
o dicionário de Lingo em si, que é utilizado para traduzir um
termo de Lingo (gı́rias, abreviações, sı́mbolos, etc) para o
inglês. O processo consiste em procurar cada token extraı́do
da amostra no dicionário de inglês, que neste caso é utilizado

Figura 1. A amostra original é processada por técnicas de normalização,
dicionários semânticos e técnicas de detecção de contexto (dicionário), no
qual cada um gera uma nova versão normalizada ou expandida da amostra
(tradução). Posteriormente, de acordo com uma regra de combinação, as
amostras expandidas são combinadas para gerar a amostra final.

o dicionário Freeling3 . Se for encontrado, o processo parte
para o próximo token, pois já trata-se de uma palavra da
lı́ngua inglesa. Caso contrário, o método utiliza o dicionário
de Lingo, que neste caso é o dicionário NoSlang4 para tentar
normalizar e traduzir o token.
B. Geração de conceitos
Os conceitos semânticos são obtidos do repositório BabelNet e, portanto, uma vez que o repositório exige como entrada uma palavra em inglês, o método não utiliza os termos
originais nesta fase. Ao invés disso, o método primeiramente
realiza a tradução de Lingo para certificar que cada token
foi traduzido para o inglês. Em seguida, para evitar possı́veis
ruı́dos no conjunto de conceitos, o método exclui palavras
presentes em uma lista de stopwords, que contém artigos,
pronomes e preposições. As palavras restantes na amostra
são então analisadas semanticamente para encontrar seus
conceitos.
C. Desambiguação
Como a fase de geração de conceitos pode produzir um
número muito grande de conceitos para cada palavra, foi
implementada uma fase de desambiguação, que utiliza o
algoritmo proposto em [22]. Em resumo, a técnica procura
pelo conceito mais relevante, de acordo com o contexto
da amostra. Basicamente, para cada uma das palavras na
amostra de entrada, o algoritmo utiliza técnicas de análise
semântica e contextual para atribuir notas a todos os conceitos obtidos do repositório BabelNet. O método então
seleciona o conceito com a maior nota para representar a
palavra. Tal nota é obtida através do cálculo do número de
distâncias definido na rede semântica presente no BabelNet.
Exemplo de expansão
A Tabela I apresenta um exemplo de expansão de uma
amostra de SMS. Considerando a mensagem original “plz
3 Dicionário de inglês Freeling. Disponı́vel em: http://devel.cpl.upc.edu/
freeling/.
4 NoSlang: Dicionário de gı́rias. Disponı́vel em: http://www.noslang.com/
dictionary/full/.

lemme noe when u get der”, são exibidas as saı́das de cada
uma das três fases do método. Assumindo que a regra de
combinação seja {Tradução de Lingo + Desambiguação}, a
amostra expandida resultante seria “please favor let me know
cognition when you get there”, que poderia ser utilizada pelos algoritmos de aprendizado de máquina e, possivelmente
obteria melhor desempenho de classificação do que com a
amostra original.
Tabela I
E XEMPLO DE EXPANS ÃO DE UMA AMOSTRA DE SMS. C ADA LINHA
REPRESENTA A SA ÍDA OBTIDA EM UMA FASE DO PROCESSO DE
EXPANS ÃO E A ÚLTIMA LINHA APRESENTA A AMOSTRA RESULTANTE ,
OBTIDA ATRAV ÉS DA COMBINAÇ ÃO DAS SA ÍDAS DE T RADUÇ ÃO DE
L INGO E D ESAMBIGUAÇ ÃO .

Original
Tradução Lingo
Geração de conceitos

Desambiguação
Amostra final

plz lemme noe when u get der
please let me know when you get there
care delight favor gratify like please
please (album) please (toni braxton song)
please (u2 song)
satisfy
wish
army of the pure army of the righteous
lashkar-e-taiba lashkar-e-tayyiba lashkare-toiba let let (rave master) net ball
acknowledge
cognition
distinguish
experience know knowledge noesis when
you get get (animal) get (conflict) there
favor let me cognition when you get there
please favor let me know cognition when
you get there

Conforme pode ser observado na Tabela I, a Tradução
de Lingo realiza a normalização do texto por meio da
substituição de gı́rias, sı́mbolos e abreviações por palavras
correspondentes em inglês. Enquanto que a Geração de conceitos obtém um conjunto de conceitos relacionados à cada
palavra traduzida da amostra original, a Desambiguação
mantém somente os conceitos que são semanticamente relevantes à amostra. Finalmente, utilizando a saı́da combinada, problemas semânticos tradicionais, como polissemia
e sinonı́mia [21] podem ser evitados e, consequentemente,
resultados melhores podem ser atingidos ao utilizar técnicas
tradicionais de aprendizado de máquina.
É importante observar que, como o processo de expansão
é parametrizado pela regra de combinação das saı́das dos
três estágios (com ou sem: Tradução de Lingo, Geração de
conceitos e Desambiguação), além da permanência ou não
dos tokens originais, existem dez possibilidades distintas de
realizar a expansão da amostra original.
IV. E XPERIMENTOS
Para avaliar a eficácia do método de expansão proposto,
foi utilizada a base de dados pública SMS Spam Collection [6], que é composta por 5.574 mensagens reais e não
codificadas, escritas em inglês, previamente rotuladas como
legı́timas (ham) ou spam. É importante ressaltar que os
criadores da base de dados mostraram que os métodos de
classificação tradicionais podem ter o desempenho prejudicado, uma vez que as mensagens originais são relativamente
curtas (limitadas a um máximo de 160 caracteres) e seu

conteúdo é repleto de gı́rias e abreviações [6]. Essas mesmas
caracterı́sticas podem ser encontradas em redes sociais,
fóruns, chats, entre outras formas de comunicação on-line.
Nos experimentos, foram utilizadas todas as possı́veis
regras de combinação para o método de expansão proposto,
gerando uma base de dados expandida para cada conjunto
de parâmetros. Dessa forma, foram avaliadas a base de
dados original e dez expandidas, totalizando onze bases.
Além disso, para cada uma das bases de dados geradas, foi
avaliado o desempenho de diversas técnicas tradicionais de
aprendizado de máquina, com o intuito de verificar se as
técnicas propostas de expansão podem prover melhorias no
desempenho dos métodos.
A Tabela II apresenta os métodos de classificação que
foram empregados. É importante notar que, para dar credibilidade aos experimentos, foram avaliados métodos que
utilizam diferentes estratégias de geração de hipóteses, como
distância, árvores, otimização, entre outros.
Tabela II
T ÉCNICAS DE CLASSIFICAÇ ÃO USADAS PARA VERIFICAR SE O M ÉTODO
DE EXPANS ÃO PODE MELHORAR A QUALIDADE DAS PREDIÇ ÕES .
Regressão logı́stica (Logistic) [23]
k-vizinhos mais próximos (k-NN) [3]
Naive Bayes (NB) [24]
Classificação baseada em regras (PART) [3]
Otimização mı́nima sequencial (SMO) [25]
SVM linear (L.SVM) [26]
Árvores de decisão (C4.5) [3]
Boosting de árvores de decisão (B.C4.5) [3]
Boosted Naive Bayes (B.NB) [27]
Bagging de árvores de decisão (Bagging) [28]

Todos os métodos avaliados estão disponı́veis na biblioteca de aprendizado de máquina WEKA [29] e em todos
os experimentos, foram empregados os parâmetros padrões,
com exceção do algoritmo k-NN, no qual foram avaliados
k = 1, 3 e 5.
Os experimentos foram realizados por meio de validação
cruzada com cinco partições. Para tokenizar as mensagens, foram utilizados como delimitadores pontos, vı́rgulas,
tabulações e espaços. Para comparar os resultados, foi
empregado o Coeficiente de Correlação de Matthews (do
inglês, Matthews Correlation Coefficient – MCC), que avalia
a qualidade de uma classificação binária. O MCC retorna
um valor real entre −1 e +1, no qual um coeficiente igual
a +1 indica uma classificação perfeita; 0 uma classificação
aleatória; e −1 uma classificação inversa [24].
V. R ESULTADOS
Para cada método de classificação avaliado (Tabela II),
foram coletados os valores de M CC obtidos com a base de
dados original (Original), bem como com a base obtida pelo
processo de expansão (Expansão) cuja regra de combinação
obteve o melhor desempenho para cada classificador em
questão. Tal processo pode ser visto como um tunning de

parâmetro na etapa de expansão e o emprego do valor que
obteve o melhor desempenho.
Os resultados foram analisados estatisticamente para verificar se o processo de expansão realmente oferece ganho de
desempenho às técnicas de classificação. Para tal propósito,
foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney (Wilcoxon Signed-Ranks Test) [30]. Esse teste cria um ranking
dos algoritmos de acordo com as diferenças absolutas entre
os resultados obtidos com cada uma das bases de dados. Em
seguida, são calculadas as somas das posições cuja diferença
foi negativa e positiva.
A Tabela III apresenta o valor do M CC obtido por
cada um dos classificadores nas bases de dados Original
e Expansão, juntamente com a diferença entre os resultados
e o ranking dos algoritmos.
Tabela III
MCC OBTIDO POR CADA UM DOS CLASSIFICADORES NAS BASES DE
DADOS O RIGINAL E E XPANS ÃO , DIFERENÇA ENTRE OS RESULTADOS
OBTIDOS USANDO AS DUAS BASES DE DADOS E POSIÇ ÃO ( RANK ) DO
ALGORITMO NO TESTE DE M ANN -W HITNEY.
Classificador
SMO
L.SVM
NB
B.C4.5
Bagging
B.NB
1-NN
PART
C4.5
Logistic
3-NN
5-NN

MCC
Orig.
Exp.
0,929
0,927
0,929
0,927
0,864
0,870
0,915
0,922
0,833
0,840
0,903
0,912
0,771
0,800
0,819
0,851
0,802
0,838
0,638
0,715
0,572
0,707
0,448
0,595

Diferença

Rank

0,002
0,002
-0,006
-0,007
-0,007
-0,009
-0,029
-0,032
-0,036
-0,077
-0,135
-0,147

1,5
1,5
3
4,5
4,5
6
7
8
9
10
11
12

Para computar as diferenças, foram utilizados os ı́ndices
R+ e R−, que correspondem à soma das posições cuja
diferença é positiva e negativa, respectivamente. Neste casso,
R+ = 3 e R− = 75.
O objetivo é verificar se a hipótese nula pode ser rejeitada, o que neste caso indica que não existem diferenças
estatı́sticas entre os resultados obtidos com a base de dados
expandida e a original. Para o teste de Mann-Whitney, a
hipótese nula é rejeitada com α = 0, 05, isto é, com um
nı́vel de confiança de 95%, quando z ≤ −1, 96. A equação
de z é dada por:

utilizando as amostras expandidas são estatisticamente superiores aos resultados obtidos com as amostras originais.
Portanto, para a base de dados utilizada, é estatisticamente
comprovado que o emprego do método de expansão proposto
resultou no aumento do desempenho dos classificadores
quando aplicados na filtragem de SMS spam.
VI. C ONCLUS ÕES E TRABALHOS FUTUROS
Este artigo apresentou um problema de classificação conhecido como filtragem de SMS spam. Tal problema tem
se tornado um desafio para os métodos tradicionais de
aprendizado de máquina, pois as amostras, além de serem
curtas e possuı́rem poucos atributos, são geralmente repletas
de gı́rias, sı́mbolos e acrônimos. Consequentemente, nesses
cenários, mesmo os métodos mais estabelecidos podem ter
o desempenho prejudicado.
Como uma forma de contornar este problema, foi proposto um método de normalização e expansão de texto
que fornece informação semântica às amostras de SMS.
O método utilizado é baseado em dicionários semânticos
e lexicográficos, além de técnicas de análise semântica e
detecção de contexto. Ele foi utilizado para normalizar os
termos extraı́dos das mensagens e criar novos atributos,
de forma a modificar e expandir as amostras originais,
com o objetivo de amenizar fatores como redundâncias e
inconsistências.
Foram analisados os desempenhos obtidos por métodos
consolidados de classificação sob uma base de dados real,
pública e não codificada de amostras de textos curtos e ruidosos. Finalmente, a análise estatı́stica dos resultados indicou
que o uso do método de expansão pode efetivamente oferecer
melhorias no desempenho das técnicas de aprendizado de
máquina nesta aplicação.
Trabalhos futuros compreendem a avaliação da técnica
de expansão em aplicações com caracterı́sticas similares à
estudada neste trabalho, como classificação de comentários
postados em blogs e redes sociais, ambos baseados no
conteúdo das mensagens. Além disso, prevê-se o emprego do
método de expansão em diferentes tarefas de aprendizado,
como agrupamento e recomendação.
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sendo T = min(R+, R−) e N o número de métodos
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