
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

O IBGE realizou um estudo em 2016 que aponta que existem mais 100 (cem) milhões de 
internautas no Brasil e, segundo a Reuters Institute (2018), mais de 66% dos brasileiros usam 
redes sociais como fonte de notícias. Por mais benéfico que isso seja, existe uma preocupação 
com que tipo de conteúdo essas pessoas estão consumindo, pois está se tornando cada vez mais 
comum o compartilhamento de fake news, impactando a vida de milhões de pessoas. 
 

Além desse problema, a maior parte das ferramentas automatizadas para o entendimento e 
classificação de uma notícia falsa são em inglês, criando uma carência de tecnologia para ajudar 
nesse processo em língua portuguesa. Hoje, os principais jornais possuem áreas dedicadas à 
procura por notícias falsas, porém o processo é predominantemente manual e difícil de escalar. 
Assim, a aplicação desenvolvida busca auxiliar as pessoas que se informam por meio da Internet 
a checar de forma rápida o quão confiável uma notícia é antes de compartilhá-la. 
 

A aplicação desenvolvida possui funcionamento simples, na qual um usuário com acesso à 
Internet deve inserir o link para uma notícia, seja ela do Twitter, algum jornal ou blog, e em 
seguida selecionar qual a categoria da notícia em uma lista de possibilidades. Feito isso, o texto 
da notícia é extraído juntamente com outras características relacionadas à fonte (autor, site, data 
de publicação) e então é feita a classificação com algoritmos de Machine Learning. 
 

Os algoritmos utilizados junto aos atributos escolhidos para essa análise resultaram em uma 
boa acurácia, mostrando que a forma como uma notícia é escrita, por quem é escrita e onde é 
publicada tem muito a dizer sobre o seu conteúdo.  

 
Os alunos Bruno Henrique Vasconcelos Lemos e João Raphael de Souza Morales, do curso 

de Engenharia Elétrica – ênfase em Computação da Escola Politécnica da USP, apresentarão o 
projeto desenvolvido sob orientação da Profª. Drª. Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho no dia 
17 de dezembro durante a feira de projetos de formatura. 
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