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• 1. Baixar o BootCat. 
• 2. Durante a instalação do BootCat, permitir também a 

instalação do Strawberry Pearl. 
• 3. Usar uma conta de e-mail do Outlook.com para gerar um 

número que permite usar a ferramenta de busca Bing. 
• (Se você não tem uma conta Outlook, acesse o site www.outlook.com e crie 

seu e-mail. Além de ter acesso a uma variedade de aplicativos, você ainda 
terá 10Gb de armazenamento nas nuvens grátis no Onelook e acesso, 
também grátis, ao Pacote Microsoft Office –Word, Excel, Power Point e 
OneNote.) 

http://www.outlook.com/


BootCaT é uma interface que serve como guia 
na criação de corpora simples a partir da web.  



• No Google, digite “bootcat”. Clique no link que tenha o 
domínio unibo.it.  



• Uma vez no site, clique em “download”. 



• Mesmo que você tenha a versão anterior, sugiro desinstalá-la e 
baixar a versão atual completa.  



• No Windows 8, você deve instalar como administrador. Assim 
que aparecer o aviso que é um executável, clique em “Mais 
informações” e depois em “Instalar/Executar assim mesmo”.   



http://bootcat.sslmit.unibo.it/


Depois de instalar o Strawberry, talvez 
você tenha que instalar uma versão 
atualizada do Java. Não se preocupe; 
o instalador do BootCat fará isso.  
Apenas siga as instruções.  



• Bootcat usa a ferramenta de busca Bing para 
selecionar URLs da Intenet.  
 
 
 

• Bing = ferramenta de busca operada 
pela Microsoft 



 

• Já estamos “quase” prontos. 

Clique no ícone para abrir 
o programa. 





• Use o Simple Mode no início.  



O BootCat usará combinações 
de seeds para buscar textos na 
web. Use palavras relevantes 
para o tema do corpus. Assim 
que terminar, clique em I’m done 
editing seeds.  



As tuples são combinações 
de seeds que o BootCat 
usará para buscar textos na 
web.  



 

Ao clicar, abre um tutorial para criar o Bing App ID. 



• O BootCat precisa de um AppID 
para acessar o Bing.  

• Veja os passos para criar o AppID no Bing gratuitamente: 

• 1. “Windows Live ID” (i.e. uma “velha” conta de e-mail 
Hotmail ou uma “nova” do Outlook). Se você não possui uma 
conta Outlook, faça uma aqui: www.outlook.com .  

• 2. Entre no site: datamarket.azure.com 
• Clique em “Sign In.” 
 



 



 



 



• Você não precisa criar um novo AppID sempre que instalar o BootCaT, pois o 
mesmo código pode ser usado em diversos computadores.  

• Use os comandos CTRL-C (copiar) e CTRL-V (colar) na hora de inserir o seu 
código no BootCaT.  



 
Seu código Bing aqui! 







 













• Ou usar o Text File Splitter. (Gratuito) 
• Ou usar a ferramenta Split Text do 

WordSmith Tools.  



• Obrigado. 
 

• projetocomet@usp.br 
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