
Este trabalho apresenta o aplicativo 
Tatuí, desenvolvido com o objetivo 
de auxiliar pesquisadores na mine-
ração e processamento de dados 
de artigos científicos publicados em 
portais de periódicos de livre acesso. 

Elaborado inicialmente para a 
pesquisa de artigos e periódicos da 
área de Psicologia no portal Scielo, o 
aplicativo dispõe de interface gráfica 
amigável que permite ao usuário: 1) 
configurar parâmetros de busca – 
por periódico, ano, volume, número, 
título, autores, resumo, palavras-cha-
ve; 2) recuperação dos artigos en-
contrados – download no formato 
Adobe PDF ou exportação de plani-
lhas CSV com os resultados; 3) pro-
cessamento de coleções completas 
de artigos do mesmo periódico – 
índice invertido da frequência dos 
termos, distância euclidiana entre 
termos que coocorrem, análise de 
similaridade entre artigos; e 4) cálcu-
lo e visualização de estatísticas sobre 
os artigos encontrados a partir dos 
parâmetros de busca selecionados. 

Tatuí foi desenvolvido na lingua-
gem Lua 5.1 com a biblioteca de 
interfaces gráficas multiplataforma 
IUP (PUC-Rio), permitindo a execu-
ção nativa em ambientes Microsoft 
Windows, Linux e Apple MacOS. 
Testes preliminares do uso do aplica-
tivo em periódicos do portal Scielo 
atingiram o processamento médio 
de cerca de 20 artigos por segundo 
ou 70 edições por minuto, indicando 
o potencial de Tatuí para a realização 
de revisões sistemáticas de literatu-
ra e análises temáticas por área de 
conhecimento. 

Versões futuras do aplicativo per-
mitirão consultas em outros portais 
de periódicos de livre acesso e com-
parações entre resultados de proces-
samentos distintos.
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Figura 1 · Interface de linha de comando (CLI)

Figura 2 · Interface gráfica (IUP/Windows)
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Figura 3 · Modelo conceitual da aplicação


