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Resumo:  

O Twitter é uma rede social no formato de microblog que nos últimos 

anos tornouse uma valiosa fonte de dados para Análise de Sentimento. 
Diariamente, milhões de usuários compartilham mensagens, 

fornecendo um enorme volume de conteúdo opinativo sobre diversos 
tópicos de interesse da sociedade. Além da quantidade de mensagens, 

o Twitter caracteriza-se como uma rede social em Fluxo Contínuo de 
Dados, que gera novas mensagens em tempo real, em alta velocidade 

e com distribuição não estacionária. Devido a essas características, 
pesquisas recentes em Análise de Sentimento têm explorado o Twitter 

como uma tarefa de classificação online, considerando restrições de 
tempo, memória e a necessidade de adaptação à mudanças que podem 

ocorrer na distribuição dos dados. 

Chamado de concept drift, esse fenômeno ocorre em decorrência de 

potenciais mudanças na distribuição que gera novos dados dentro do 
fluxo, afetando diretamente a capacidade de generalização do 

algoritmo. Além disso, a Análise de Sentimento introduz um tipo 
especial de mudança, chamada de feature drift. Trata-se de um 

problema onde novos atributos relevantes são encontrados ao longo 
do fluxo e atributos conhecidos se tornam irrelevantes, o que sugere o 

uso de um espaço dinâmico de atributos. Com base nesses desafios, 
neste trabalho é proposto SENTIMENTSTREAM, um comitê de 

classificadores dinâmico, baseado em lotes de dados, que 

incrementalmente incorpora novas instâncias ao longo do fluxo. 
Especializado na classificação de tweets, SENTIMENTSTREAM é 

composto por dois componentes principais: (i) Um detector de concept 
drift, capaz de detectar e reagir de forma eficiente à mudanças 

abruptas na distribuição dos dados e (ii) um detector de feature drift, 



que utiliza uma estratégia automática para monitorar e identificar 

potenciais mudanças no espaço dimensional. Experimentos com dados 
reais do Twitter indicam que SENTIMENTSTREAM apresenta resultados 

efetivos, sendo eficaz no processo de classificação de tweets e no 

tratamento de mudanças abruptas na distribuição dos dados. 


