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RESUMO 

O propósito deste trabalho é o de avaliar técnicas automáticas para geração de resumos 

de textos (sumarização) através da implementação de uma ferramenta de software baseando-

se em algumas técnicas de sumarização automáticas que serão abordadas neste trabalho. 

Foram escolhidas algumas técnicas a serem avaliadas no trabalho como: frases onde aparecem 

as palavras do título, as 100 primeiras palavras do texto para a criação de resumos, as duas 

primeiras frases de cada parágrafo, a técnica das frases onde aparecem as palavras mais 

freqüentes no documento de texto assim como uma variação desta, e a classificação de frases 

que possuem palavras de maior pontuação no texto. Cada uma destas técnicas será 

apresentada em detalhes no decorrer do mesmo. Após abordar tais técnicas, as mesmas serão 

avaliadas para que sejam geradas conclusões sobre o funcionamento de cada uma delas. Para 

avaliar estas técnicas, algumas pessoas foram convidadas a participar desta avaliação, que foi 

baseada na leitura dos documentos escolhidos e posterior escolha de qual das técnicas 

aplicadas no mesmo surtiu melhor resumo à pessoa que leu o documento analisado. Esta 

análise e avaliação são de grande utilidade para que possamos concluir que tipo de técnica 

funciona melhor com um ou outro documento, mais ou menos extensos, por exemplo. Neste 

trabalho, primeiramente serão analisados documentos do tipo texto (“. txt”). Ficando para um 

trabalho futuro a análise e implementação das técnicas para outros tipos de documentos 

textuais. 

Palavras-chaves: sumarização automática – Textos – Resumo. 

 



ABSTRACT 
Title: “Evaluate techniques for automatic text summarization” 

 

The purpose of this paper is to evaluate automatic techniques for generating text 

summaries through implementing a software tool that is based on some automatic 

summarization techniques which will be approached on this paper. Some techniques to be 

evaluated in this paper were chosen, such as sentences where there are words from the title; 

the first hundred words for creating the summary; the two first sentences of each paragraph; 

the technique of sentences where the more often words appear in the text document (as well 

as a variation of this one); the classification of sentences that brings words with more 

ponctuation in the text. Each technique will be presented in details along the paper. In order to 

evaluate the meaning of the techniques, some people were invited to attend an evaluation 

experiment, which was based on the reading of chosen documents, and aferwards the choice 

of which of the applied techniques had a better summary to the person that read the analyzed 

document. Those analysis and evaluation are useful so we can get to the conclusion of which 

technique works better with one or another document (more or less long). In this paper, firstly 

the text document type (“.txt”) will be analyzed. The analysis and implementing of the 

techniques regarding other types of text documents will be done in a future paper.     



1 INTRODUÇÃO 

A sumarização (ato de resumir, vem do inglês summarization) é um ato bastante comum 

em nossas vidas. Em nosso dia a dia costumamos narrar fatos e acontecimentos que ao invés 

de serem contados detalhadamente são muitas vezes reduzidos a poucas frases para o 

entendimento geral do assunto que envolve o mesmo. 

Podemos notar também que em outros momentos a sumarização se faz presente, seja na 

apresentação de uma notícia em jornais, textos científicos e muitos outros como artigos de 

revistas. Fato este que passa desapercebido por muitos de nós por ser algo que está tão 

arraigado aos nossos costumes. 

A sumarização humana de documentos, algumas vezes chamada de “abstração”, é um 

sumário de comprimento fixo, refletindo os pontos-chave que o abstractor (antes do usuário) 

considera importante (CARBONELL & GOLDSTEIN, 2000). 

A sumarização automática pode ser vista de uma maneira onde sentenças relevantes são 

selecionadas do texto em questão com base em características superficiais deste (por exemplo, 

freqüência de palavras) e os sumários produzidos são a justaposição, sem qualquer mudança, 

destas sentenças (MARTINS, 2001). 

A sumarização automática vem sendo objeto de estudo desde os primórdios da 

computação. Já no final da década de 50 começaram a surgir alguns métodos estatísticos para 

extrair as sentenças principais de um texto (ESPINA et al., 2001). 

Os sumários, além de serem tratados como resumos, são sem dúvida textos tão 

importantes quanto aos que se referem. Muitas vezes as pessoas tomam a atitude de ler um 

documento devido ao fato de que, após terem lido o resumo, demonstrarem interesse pelo 

texto completo que o mesmo se refere, pois foram construídos de forma inteligente e 

completa, despertando o interesse do leitor em acessar a informação completa. 
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A sumarização automática de documentos (SANDERSON, 1998) tem sido há muito 

tempo do interesse de pesquisadores que trabalham desde o tempo em que Luhn (Luhn, apud 

SANDERSON, M. 1998) relatava uma técnica de extração de sentenças baseada na 

freqüência da palavra. 

Algumas técnicas de sumarização: 

1º - Sumarização baseada em parágrafos; 

2º - Técnica abstrata baseada em sentença (repetição de sentenças no texto); 

3º - Modelo de discurso baseado na extração e sumarização (escolha léxica no texto, 

ordem das palavras, identificação de nomes próprios, lista de frases sugestivas pré-definidas). 

Existem muitas vantagens em ser capaz de automaticamente e coerentemente descrever 

o conteúdo de Web Sites (AMITAY, 2000): poderíamos apresentar estes sumários como 

resultados de pesquisa, ou arquivá-los em um diretório da Web, o que não é o caso deste 

trabalho. 

Para este trabalho foram estudadas técnicas de sumarização automáticas para serem 

utilizadas localmente, ou seja, o foco deste não é o de gerar sumários automáticos para Web, 

mas sim o de aplicar algumas técnicas de sumarização automáticas localmente para 

documentos textuais, assim como analisar sua construção e avaliar o resultado de cada uma 

destas. 
No capítulo 2, estaremos apresentando um pouco sobre as técnicas de sumarização 

existentes assim como suas principais diferenças. Estudaremos também algumas técnicas de 

sumarização aplicadas a alguns sistemas existentes (testados em conferências internacionais 

de sumarização).  

Estes sistemas serão apresentados com o fim de demonstrar o seu funcionamento assim 

como as técnicas de sumarização automáticas utilizadas em cada um. Também estaremos 

mostrando o funcionamento de um mecanismo de busca, baseado em uma técnica de 

sumarização guiada pelo usuário. 

No capítulo 3 será descrita uma proposta de avaliação de técnicas de sumarização 

automáticas, onde serão abordadas as tecnologias que serão utilizadas para a implementação 

das ferramentas de sumarização de documentos textuais assim como o motivo de sua escolha. 
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Também serão descritas as técnicas de sumarização automáticas que serão utilizadas 

para avaliação. Cada uma delas será descrita, como também, será apresentada a forma como 

as mesmas serão avaliadas após produzirem seus resumos. 
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são citados como segue: 

• Analisar técnicas automáticas para a geração de resumos textuais; 

• Mostrar técnicas de sumarização existentes, assim como suas principais 

diferenças; 

• Para a avaliação das Técnicas, implementar uma ferramenta de software para a 

execução das técnicas automáticas; 

• Analisar e implementar técnicas como: 

o Frases onde aparecem as palavras do título; 

o As 100 primeiras palavras; 

o As duas primeiras frases de cada parágrafo; 

o Frases onde aparecem as palavras mais freqüentes no documento; 

o Análise do contexto marginal; 

o Classificação de frases que possuem palavras de maior pontuação no 

texto; 

• Analisar os resultados obtidos, baseados na execução das técnicas; 

• Com este estudo, observar as possibilidades de trabalhos futuros. 



3 TÉCNICAS DE SUMARIZAÇÃO 

Existem muitas ferramentas para a sumarização de documentos e cada uma delas é 

composta por uma ou mais técnicas de sumarização. 

Levando em consideração a construção de um software que faça sumarizações de 

documentos de forma adequada e que leve sempre em conta a relevância, precisão e 

abrangência do seu conteúdo como um todo é que se faz necessária uma escolha de técnicas 

de sumarizações que garantam a credibilidade e confiança dos usuários no sistema de 

sumarização. 

Existem muitas técnicas utilizadas para a construção de sistemas de sumarização. O 

estudo destas técnicas se faz necessário para que o funcionamento das mesmas seja entendido. 

Neste trabalho avaliaremos técnicas de sumarização guiadas pelo usuário, assim como 

técnicas de sumarização automáticas que são o tema principal deste. 

A sumarização de documentos pode ser guiada pelo usuário onde o mesmo, após efetuar 

uma pesquisa em um mecanismo de busca, por exemplo, pode efetuar novas buscas sobre os 

resumos armazenados. Este processo torna-se guiado pelo usuário, e não guiado pelos 

resultados da busca de um determinado mecanismo (TAGLIASSUCHI, 2002).  

Esta é uma das diferenças entre as técnicas guiadas pelo usuário e as técnicas 

automáticas que têm seus resumos criados automaticamente, por exemplo, através de métodos 

de seleção de sentenças baseadas na repetição dos termos do texto, ou também se utilizando 

métodos como a escolha de melhor passagem (SANDERSON, 1998) dentre outros. 

Começaremos fazendo um estudo sobre algumas técnicas de sumarização guiadas pelo 

usuário e mostrando um sumarizador que foi construído baseado nestes moldes.    
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3.1 TÉCNICAS DE SUMARIZAÇÃO GUIADAS PELO USUÁRIO 

Como o foco do trabalho de conclusão em questão não é a sumarização de textos guiada 

pelo usuário, não faremos um estudo detalhado das técnicas de sumarização, mas sim, 

algumas considerações quanto a sua utilização, bem como alguns exemplos de uso desta 

abordagem. 

Para isto estaremos fazendo uma pequena análise de uma abordagem prática para este 

tema. 

3.1.1 Um mecanismo para a criação de resumos guiados pelo usuário 
Nesta subseção, faremos a apresentação de um mecanismo para gerar resumos de 

páginas Web, onde o mesmo utiliza resultados de mecanismos de busca para extrair os dados 

relevantes do resultado, o que implica na criação dos resumos guiados pelo usuário. 

O ponto forte desta abordagem é a integração do usuário do mecanismo para a criação 

dos resumos, onde, após a criação dos mesmos pelo google summarizer (TAGLIASSUCHI, 

2002) o usuário interage com o sistema para eliminar referências dúbias ou com menor 

relevância ao seu interesse. 

Este mecanismo foi implementado utilizando-se da linguagem de programação PHP 

(WELLING & THOMSON, 2001) que neste tipo de aplicação, é altamente recomendada, pois 

é uma aplicação para Web (o que não é o caso na monografia em questão). 

Foi utilizado como banco dados para armazenamento de informações o My Sql. Com 

este banco de dados é possível fazer o armazenamento das ocorrências de texto extraídas do 

mecanismo de busca Google. O banco de dados My Sql possui ainda a vantagem de 

disponibilizar uma versão free na Web no site <http://www.mysql.com/> . 

O mecanismo discutido nesta seção permite a comunicação de dados entre o banco de 

dados e a aplicação Web. 

Mas, o que mais interessa em nosso contexto, é atentar para o fato de que o mesmo 

possui em sua arquitetura geral uma função de sumarização que é baseada na extração das 100 

(cem) primeiras palavras do texto analisado. 
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Podemos notar que uma função de sumarização que está sendo utilizada em uma 

técnica de sumarização automática pode ser encontrada inclusa em técnicas de sumarização 

guiadas pelo usuário. 

Em nosso trabalho, também fazemos o uso da técnica de extração das 100 (cem) 

primeiras palavras do texto em análise, visto que agrega muita relevância ao resumo gerado, 

com base na forma como as pessoas escrevem seus textos, dando uma ênfase muito grande 

nos primeiros parágrafos, sendo dada uma idéia geral sobre o assunto que será lido, ou mesmo 

através de uma introdução como visto em artigos científicos. 

Porém, nesta abordagem de criação de resumos guiados pelo usuário, notamos que 

para a criação deste foi encontrada uma certa dificuldade quanto ao início e fim de cada frase 

(que posteriormente foi contornada). O problema estava em quando seria determinado o início 

e o fim de cada uma, tendo como base: pontuação, identificação de parágrafos, entre outros 

aspectos. 

Neste trabalho de avaliação de técnicas de sumarização, estamos avaliando algo 

semelhante quanto à construção dos resumos baseados na concatenação das frases para a 

geração destes. Devemos identificar o início e fim das frases para posterior concatenação. Isto 

nos permite avaliar a coerência do resumo baseado em uma concatenação de frases. 

A técnica de sumarização utilizada no google summarizer foi escolhida, pois o foco do 

trabalho não era a avaliação de diversas técnicas de sumarização, e sim a construção de um 

mecanismo com uma técnica de sumarização guiada pelo usuário, onde se utiliza um método 

que contempla o necessário para uma abordagem científica. 

No modelo de uso apresentado com o mecanismo, mostra-se a interação do usuário com 

o mecanismo, onde o mesmo interferiu diretamente no processo de criação dos resumos com a 

inserção de palavras-chave para novas consultas após uma primeira etapa do processo de 

sumarização (dados recuperados do mecanismo de busca Google). Isto mostra claramente que 

o mecanismo em questão cria os resumos, baseado em técnicas de sumarização guiadas pelo 

usuário. 

3.2 TÉCNICAS DE SUMARIZAÇÃO AUTOMÁTICAS 

Esta seção trata do estudo e colocação das técnicas de sumarização automáticas. Como 

visto na seção anterior, muitos documentos podem ser sumarizados com o auxílio dos 
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usuários. Este auxílio, porém, pode tornar-se um incômodo a quem opera o sistema, pois 

mesmo utilizando bons recursos para a sumarização dos documentos pesquisados, este 

processo pode tornar-se nada agradável, visto que depende do auxílio de quem o opera para 

obter êxito na sua consulta e pesquisa por um assunto relevante naquele momento. 

A seguir serão apresentadas as técnicas analisadas na literatura em questão. 

3.2.1 A máxima relevância marginal (MMR) 
O método de máxima relevância marginal combina pesquisas relevantes com 

informações novas no contexto de recuperação de texto e sumarização. A máxima relevância 

marginal (MMR – Maximal marginal relevance) é utilizada para reduzir a redundância 

enquanto mantém a relevância das consultas na classificação de documentos recuperados e na 

seleção de trechos apropriados para a sumarização de textos (CARBONELL & GOLDSTEIN, 

2000). 

Em casos onde os documentos são poucos, ou casos onde uma grande precisão é 

necessária, classificações de pura relevância são muito apropriadas. Em casos onde existe 

uma grande quantidade de documentos relevantes em potencial, e também grande 

redundância de um para outro, ou (e em casos extremos) contendo parcialmente, ou 

completamente, a duplicação de informação, precisamos utilizar um outro meio além da 

relevância pura para a classificação dos documentos. Em nosso trabalho também analisamos 

os documentos textuais para a criação de resumos. Esta técnica automática possui um melhor 

desempenho quando aplicada em documentos extensos. 

Em nosso trabalho também iremos avaliar resumos criados com base em documentos 

extensos e de pequena extensão, ou seja, vamos analisar o comportamento da sumarização 

automática aplicada a documentos textuais de longa ou curta extensão. 

Este método de classificação dos documentos tratado na abordagem da máxima 

relevância marginal é aquele onde cada documento na lista de classificados é selecionado de 

acordo com um critério combinado de relevância de pesquisa, e da novidade da informação. 

Esta última calcula o grau de diferença entre o documento que está sendo considerado no 

momento e aquele selecionado previamente na lista de classificados. 

Muitas das ferramentas modernas de pesquisa produzem uma lista classificada de 

documentos ordenados por sua hierarquia de relevância para a pesquisa do usuário. Em 

contraste, foi motivada a necessidade por “Novidades Relevantes” (entendido aqui como 
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novidade de informação) como um critério potencialmente superior. A primeira aproximação 

de mensurar novidade relevante é calcular a Relevância e a Novidade independentemente e 

prover uma combinação linear como a métrica. A combinação linear foi chamada de 

“relevância marginal”. Um documento tem grande relevância marginal se este é relevante a 

query (consulta) e contém uma mínima similaridade aos documentos previamente 

selecionados. Devido ao grande esforço para maximizar a relevância marginal na recuperação 

e sumarização, o método foi chamado de Máxima Relevância Marginal (MMR). 

Fora realizado um projeto piloto com alguns usuários de ensino superior incompleto. O 

propósito do estudo foi descobrir se eles poderiam dizer qual era a diferença entre um método 

de classificação padrão e o MMR. Os usuários foram indagados a encontrar informação dos 

documentos e não foi dito qual a ordem em que os documentos foram apresentados. Apenas 

um ou outro foi utilizado (Método R ou Método S). A maioria das pessoas falou que preferia 

o método que recuperava (em sua opinião) os mais amplos e interessantes tópicos (MMR). 

Em uma seção final eles foram indagados a selecionar um método de pesquisa e utilizá-lo 

para a tarefa de pesquisa. 80% dos usuários escolheram o método MMR. Os usuários 

indicaram uma preferência diferencial para o MMR em relação à navegação e para 

localização dos candidatos a documentos relevantes mais rapidamente. Além disso, 

escolheram a classificação de relevância pura quando procuravam nos documentos que foram 

relacionados dentro desta faixa. Três dos cinco usuários descobriram a utilidade diferencial de 

pesquisa diversificada e da pesquisa apenas por relevância. 

A sumarização automática de documentos vem sendo estudada desde a época em que 

Luhn trabalhava na IBM em 1950 onde este, teve participação em muitos esforços para o 

desenvolvimento da TIPSTER (CARBONELL & GOLDSTEIN, 2000). 

Sistemas de recuperação de informação podem ser avaliados através de consultas que 

fazem parte de uma coleção de referência. Como exemplo, pode ser citada a coleção 

TIPSTER. Utilizada na Text Retrieval Conference (TREC) a TIPSTER é uma coleção de 

cerca de um milhão de documentos, obtidos de várias fontes, tais como o Wall Street Journal. 

Nesta coleção, há um conjunto de consultas e para cada consulta é fornecido um conjunto 

ideal de documentos resposta, que foram criados por especialistas nos temas em questão 

(CARDOSO, 2003). 
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As pessoas são diferentes umas das outras, e isto acarreta na criação de sumários 

totalmente diferentes do mesmo documento. Neste caso, foi feita uma sumarização de um 

único documento pela divisão do mesmo em passagens ou trechos (sentenças, neste caso) e 

utilizando o MMR para fazer a reclassificação dos trechos em resposta a uma pesquisa gerada 

pelo usuário ou pelo sistema.  

Os trechos de maior pontuação na reclassificação foram apresentados na ordem original 

do documento. Em 1998, na conferência do SUMMAC (AMITAY & PARIS, 2000), 

caracterizando a avaliação dos 15 sistemas de sumarização, o MMR produziu os sumários 

mais potentes de pesquisas relevantes. 

O método de seleção de trecho MMR para sumarização trabalha melhor para 

documentos extensos (que contêm tipicamente maior redundância de trechos através do 

documento e suas seções como o resumo, a introdução, a conclusão, os resultados, etc...). 

O MMR também é extremamente útil na extração de trechos de múltiplos documentos 

sobre o mesmo tópico. 

Resultados preliminares para a sumarização de múltiplos documentos (CARBONELL & 

GOLDSTEIN, 2000) mostraram que nos dez trechos mais pontuados (TOP 10 passages) 

retornados para coleções de notícias em resposta a uma pesquisa (Query), existe uma 

repetição significante no conteúdo dos trechos recuperados, e os trechos continham muitas 

vezes duplicidade ou quase uma replicação nas sentenças.  

O MMR tem como característica reduzir ou eliminar a redundância. O MMR mostra-se 

uma ferramenta útil e benéfica para prover informação ao usuário, permitindo ao mesmo 

minimizar a redundância. Isto é especialmente aplicável no caso da sumarização de multi-

documentos em pesquisas relevantes. 

Resultados preliminares indicaram os benefícios do MMR em uma única sumarização 

de texto. Sua vantagem é demonstrada na construção de sumários de multi-documentos não 

redundantes, onde o MMR traz resultados superiores àqueles que não utilizam o mesmo. 
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3.2.2 Sumarização Automática de WebSites, o Incommonsense 
Esta subseção trata de uma técnica de pseudo-sumarização completamente automática. 

Esta abordagem é única, visto que não analisa o documento como um todo. Para demonstrar o 

poder desta abordagem, foi aplicada uma técnica para gerar pequenos snippets (trechos de um 

texto) apresentados ao usuário por meio de resultados de ferramentas de pesquisa (AMITAY 

& PARIS, 2000). 

Algumas falhas de sistemas existentes: 

Um trabalho levantado nesta seção chama a atenção para limitações especiais das 

sumarizações de documentos na Web, como segue: 

• Não existe marcação sintática, apenas propriedades físicas como parágrafos e 

títulos/cabeçalhos são marcados, assumindo que o autor do documento inseriu-as 

onde era apropriado. 

• Em muitos casos os documentos contêm apenas poucas palavras ou frações de 

sentenças que não podem ser consideradas como um texto coerente. 

• Existem informações como áudio, vídeo, imagens (não-texto) que não podem ser 

identificadas como texto, mas deveriam ser reportadas ao usuário. 

Nesta seção, veremos uma tentativa de aproximação intermediária. A aproximação 

mostrada na literatura em questão é guiada pelas seguintes características básicas: 

• Pessoas descrevem e comentam em outras páginas na Web; 

• Existe um padrão (modelo) de linguagem no modo como as pessoas escrevem na 

Web; 

• Muitos trechos de texto podem ser automaticamente recuperados através do 

entendimento padrão de linguagem usada no modo como foram escritos em 

HTML; 

• Através de experimentos para estimar a qualidade das anotações, é possível 

caracterizar aquele que fez uma boa/Ruim descrição/Sumarização de um 

documento na Web, e planejar um rápido e automático teste de Qualidade. 
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O sistema incommonsense,citado nesta literatura, tira proveito da convenção de 

parágrafos encontrados nos Hypertextos da Web. Ele automaticamente extrai anotações, notas, 

descrições que as pessoas escrevem sobre outras páginas da Web. 

A abordagem básica e fundamental para coletar informações de páginas na Web de 

forma arbitrária é a existência um padrão/modelo no modo como as pessoas descrevem e 

apontam para outros documentos. Este modelo/padrão é encontrado no modo como as pessoas 

escrevem e comentam no Hypertexto. 

Estes padrões podem geralmente ser vistos como quatro padrões distintos, como segue 

abaixo: 

1 – parágrafo começa com a âncora seguida por texto, com nenhuma outra 

sentença/palavra até o fim. Como exemplo, podemos citar as palavras âncora e carro, na frase 

carro está sendo vendido mais neste início de ano; 

2 – Apenas uma âncora no parágrafo, mas não no começo do mesmo. No exemplo de 

frase este tipo de carro está sendo vendido mais neste início de ano; 

3 – Aparece apenas uma âncora, mas como última sentença do parágrafo. No exemplo 

de frase: Este tipo de automóvel está sendo vendido mais neste início de ano...do outro carro. 

Em diversos experimentos conduzidos por mais de 250000 documentos (AMITAY & 

PARIS, 2000), o primeiro modelo, o parágrafo iniciado por âncora seguido de texto, se 

mostrou útil para prognosticar o documento para o qual aponta. 

Este tipo de modelo foi usado no sistema Incommonsense. O sistema incommonsense 

escolhe um documento da Web ‘A’ e procura por outros documentos Di que apontam para o 

mesmo como visto na Figura 1. 
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figura 1: Incommonsese 

 

O Incommonsense coleta informação sobre documentos específicos através de consulta 

nos mecanismos de pesquisa da Web na busca de links que apontam para este documento 

especificado. 

Para ilustrarmos melhor esta situação onde temos uma âncora no parágrafo de outra 

página para um link, foi feito um teste como o mecanismo de busca Google com o intuito de 

mostrar uma analogia à situação descrita. 

O teste foi feito como segue: 

Dada uma palavra chave no Mecanismo Google (a palavra de consulta escolhida foi 

“terra”), onde o objetivo da consulta era recuperar snnipets textuais com link para páginas que 

obtivessem snnipets relevantes para o portal Terra. A figura 2 mostra a situação descrita: 
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figura 2: Google_1 

Obtivemos um resultado de 1.980.000 ocorrências para o assunto em questão, onde, 

após clicarmos na âncora do parágrafo que dava acesso ao assunto de nosso interesse fomos 

direcionados ao site www.terra.com.br. 
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figura 3: Google_2 

Neste caso, ficou claro que a âncora dada no parágrafo de snippet (fração de texto 

extraída) do mecanismo de busca Google possui um link para o site que contém assuntos de 

nosso interesse. 

O sistema incommonsense recupera essas páginas e analisa as mesmas através da 

convenção de parágrafo. 

O incommonsense procura por segmentos de texto que possuem espaços em branco 

antes e depois do texto, e segmentos de texto que são marcados como estruturas diferentes de 

texto. 

Esta análise ajuda o sistema a detectar formas visuais como parágrafos de figuras. 

Se o link para a página requerida for seguido por texto como na Figura 2, então ambos 

(texto e âncora) são recuperados. 

Quando muitos snippets são retornados, deve-se escolher a melhor descrição baseada na 

utilização de um mecanismo de filtro. Este mecanismo seleciona uma única descrição para ser 

a “melhor” a ser exibida. 

O ponto do experimento foi determinar o valor das descrições dos snippets coletados 

pelo incommonsense com o propósito de construir um filtro que identifica as melhores 
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descrições. O funcionamento do filtro e a escolha das melhores descrições serão descritos no 

próximo tópico desta mesma subseção. 

O experimento foi desenvolvido com o propósito de sanar a necessidade que as pessoas 

tem em encontrar as descrições que gostariam através de uma ferramenta de busca. 

Os resultados foram utilizados para determinar qual linguagem ou característica textual 

seriam usuais para identificar automaticamente o que é uma descrição boa ou ruim. 

Essas características foram utilizadas no componente de mecanismo de filtro do sistema. 

Foi considerado apenas um snippet para cada página da Web. Com isso foram feitos 31 

experimentos diferentes para demonstrar a efetividade do sistema. 

Cada participante do experimento foi apresentado para uma única página da Web e um 

grupo correspondente de descrições das páginas dadas (snippets recuperados pelo 

incommonasense).  

Cada uma deles leu as páginas da Web juntamente com seus snippets e foi instruído aos 

mesmos que indicassem um valor de um a cinco para cada snippet, onde um é ruim e 5 é bom. 

O experimento foi conduzido através de listas de e-mails, onde as pessoas convidadas 

possuíam interesse de participação em experimentos acadêmico/científicos. Foi escolhida esta 

maneira por não ser possível reunir, ou mesmo falar, pontualmente com cada uma destas 

pessoas, facilitando muito a forma de trabalho. 

Após esta pontuação de páginas e snippets foi necessário determinar como interpretar os 

resultados. Podemos observar que, através do cálculo de uma média de pontuação e de um 

intervalo seguro, poderíamos determinar o que era uma boa ou má descrição. Colocando os 

snippets em três grupos: 

• Bons exemplos; 

• Exemplos ruins; 

• Exemplos que não poderiam ser apontados como bons ou ruins (exemplos 

mixados); 

Onde: 

• Bons exemplos: são aqueles exemplos possuindo uma pontuação maior ou igual 

a três; 

• Exemplos ruins: são aqueles exemplos que possuíram uma pontuação que três; 

• Exemplos mixados: São aqueles exemplos que possuíram pontuação no limiar de 

três. 
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Com o intuito de construir um filtro automático, os dados do experimento foram 

analisados para identificar características de linguagem que eram possíveis de se detectar 

automaticamente. 

Estas características foram identificadas ignorando-se o valor descritivo dos textos, onde 

inicialmente mais de 60 características foram identificadas como comprimento das descrições, 

pontuação, uso de verbos, posição dos verbos, uso de adjetivos, dentre outras. 

O ponto máximo deste experimento não era o de conseguir a melhor decisão sobre o 

valor de uma descrição dada, mas sim eliminar aquelas que eram descrições ruins. Com isso, 

o sistema nunca retornaria uma descrição ruim de um resultado de pesquisa. 

Finalmente, após muitos testes, o número de regras que faziam parte deste filtro, foram 

reduzidas para 16, onde dentre as 16 podemos citar como exemplo: pontuação, o uso de 

pronomes pessoais, a utilização de acrônimos, o uso de termos expressando opiniões (melhor, 

pior), o uso de termos indicando conteúdo (sobre, informação), posição de pontuação (início, 

fim), dentre outras. 

Como exemplo de snnipet escolhido pelo filtro, podemos citar a descrição In an 

independent site that strives to offer a great deal of objective information. Includes a special 

section on the Clinton-Giuliani Senate race in New York, along with current poll data and a 

big list of links, onde podemos ver que esta descrição foi escolhida como a melhor descrição 

encontrada em http://www.geocites.com/capitolhill/6228/. Esta escolha foi feita, pois a 

descrição continha algumas marcas de pontuação, inícios com ‘is’, e possuía mais de 15 

palavras. 

O incommonsense (AMITAY & PARIS, 2000) foi comparado ainda a outros sistemas 

como Altavista e Google onde ficou como ponto forte neste experimento o fato de ser fácil 

(comparado a outros sistemas) encontrar a informação que estavam procurando com o 

incommonsense. Esta comparação foi feita através de um experimento com pessoas, onde 

estas escolherem as melhores descrições baseadas em pesquisas feitas com as três ferramentas 

de busca. 

3.2.3 Um sistema automático baseado no INQUERY 

Como já foi dito, na conferência SUMMAC (AMITAY & PARIS, 2000) foram testados 

diversos sistemas de sumarização guiados pelo usuário. Algumas características do 

experimento seguem abaixo. 
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A tarefa SUMMAC de sumarização guiada pelo usuário foi definida da seguinte 

maneira: 

Dada uma consulta e um grupo de documentos, participantes tinham que gerar sumários 

automaticamente para cada documento que deveriam capacitar uma pessoa a julgar se o 

documento sendo sumarizado era relevante ou não para a query. 

Os sumários não poderiam ser maiores do que 10% do comprimento dos documentos 

originais e não poderiam conter o título. Os documentos escolhidos faziam parte da coleção 

de documentos TIPSTER (CARDOSO, 2003). 

O sumarizador desenvolvido foi criado com base em um sistema já existente, o sistema 

INQUERY (SANDERSON, 1998). O mesmo estava disponível para uso e já possuía as 

funcionalidades necessárias para a implementação deste sumarizador, o que segundo seus 

criadores foi uma tarefa relativamente fácil. 

As partes retiradas para a criação deste sumarizador (citado na literatura em questão) 

foram a best passage operator (melhor passagem) e o Local Context Analysis (o LCA – 

Análise de contexto local). 

O método desta subseção também utiliza a classificação para a criação de seus resumos, 

assim como a divisão do texto do documento em blocos de frases, também chamadas de 

passagens ou trechos. 

No trabalho de conclusão em questão faz-se o uso da divisão do texto em frases assim 

como utilizamos uma classificação para as mesmas. 

Notamos que existem similaridades entre o trabalho desenvolvido nesta monografia com 

os métodos utilizados na técnica analisada na literatura em questão.  

A primeira funcionalidade apresentada será o operador de melhor passagem. 

Dado um documento e um tópico, o operador de melhor passagem retorna a região do 

documento que melhor referencia a pesquisa. Este processo é feito como uma operação de 

recuperação (com remoção de stop words, etc...), onde um grupo de passagens/trechos 

candidatos que estão dentro dos documentos são classificadas pelo numero de vezes que 

referenciam o tópico. 

As passagens de melhor classificação são aquelas que possuem a maior densidade de 

termos que referenciam o tópico. As passagens candidatas são um grupo de passagens do 

texto divididas igualmente por todo o documento. 
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No contexto dos sumários guiados pelo usuário, um único tamanho de melhor passagem 

do documento foi utilizado como seu sumário, 10 %. Outras opções foram consideradas como 

duas passagens de 5 %. Porém, uma única passagem de 10 % de tamanho seria mais legível e 

coerente ao usuário que viesse a ler a mesma. 

A análise de contexto Local – LCA – é uma forma de expansão automática de pesquisa 

que utiliza uma técnica chamada pseudo feedback (SANDERSON, 1998) que trabalha da 

seguinte maneira. 

Dado um tópico e uma coleção de documentos, o LCA processa primeiramente uma 

recuperação baseada no tópico e seleciona os documentos de melhor classificação resultantes 

da recuperação. 

Depois disso, ele examina em cada documento o contexto ao redor dos termos do 

tópico, como frases ou palavras. Estas frases ou palavras são adicionadas a pesquisa, onde 

como exemplo tivemos um adicional de 70 palavras/frases adicionadas a pesquisa. 

O sumarizador baseado no sistema INQUERY (referente à literatura em questão) foi 

considerado na avaliação da conferência SUMMAC como o sistema que encontrou a melhor 

passagem em um documento baseado no tópico estendido do LCA, que faz uma atualização à 

pesquisa baseando-se nos termos que rodeiam o tópico principal. 

No resultado das avaliações do SUMMAC, temos que o sumarizador baseado no 

INQUERY ficou em terceiro lugar, onde os dois primeiros CGI/CMU (em primeiro) e o 

Cornell (segundo) também empregaram suas técnicas baseadas na extração de 

parágrafos/passagens onde estes tivessem uma similaridade com o tópico. 

Os sistemas CGI/CMU e Cornell ficaram em primeiro e segundo lugares por serem 

sistemas mais sofisticados em suas tarefas de extração de passagens que, quando selecionando 

as mesmas, tentavam encontrar aquelas passagens de melhor classificação e diferentes umas 

das outras. 

Na figura 4 é possível ver uma ilustração do funcionamento deste sumarizador. 
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figura 4: sistema baseado no INQUERY 
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4 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
SUMARIZAÇÃO AUTOMÁTICAS 

Para demonstrar algumas técnicas de sumarização automáticas, foi idealizado um 

sistema onde testamos a criação de sumários automáticos. 

 4.1  TECNOLOGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 
Nesta seção, abordaremos as tecnologias utilizadas no trabalho em questão. 

No trabalho de conclusão de curso I, foi proposta a implementação de um sistema de 

busca (metaferramenta) para a sumarização automática de conteúdos pesquisados na Web 

utilizando outras tecnologias de implementação. 

Porém, devido ao tempo disponível para a implementação deste tipo de sistema, 

definimos que uma ferramenta de sumarização poderia ser desenvolvida na linguagem de 

programação Delphi5 (devido à familiaridade com a mesma), onde estaríamos estudando 

também as técnicas de sumarização automáticas. 

A linguagem de programação utilizada para a implementação das ferramentas de 

software utilizadas para demonstrar as técnicas de sumarização automáticas foi o Delphi5 

(CANTU, 2000). Inicialmente, a versão Professional foi escolhida, pois possui todos os 

recursos básicos, suporte à programação de banco de dados, suporte a servidores Web (Web 

Broker) e algumas ferramentas externas. Também foi escolhida pela familiaridade com a 

mesma. 

A ferramenta foi desenvolvida sobre o sistema operacional Windows 2000. 
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4.2  A FERRAMENTA DE SUMARIZAÇÃO 

A ferramenta foi desenvolvida na linguagem de programação Delphi5 e dispõe de duas 

formas de execução para as técnicas de sumarização: a forma direta e a forma detalhada. Estes 

dois tipos de execução foram escolhidos para que os detalhes da técnica possam ser 

visualizados na ferramenta (durante sua execução) ou simplesmente para que o resumo seja 

gerado sem que sejam visualizados maiores detalhes. 

 
figura 5 : Tipo de execução 

Na forma direta, dependendo da técnica escolhida, ainda deveremos informar alguns 

parâmetros para a execução da mesma. Na figura abaixo, podemos ver o momento em que é 

solicitada a configuração da ferramenta para a execução de alguma das técnicas na forma 

direta. 

 

 
figura 6 : Parâmetros de configuração para a execução da técnica na forma direta 

Também é necessário informar o arquivo em que estará sendo aplicada a técnica de 

sumarização automática. Com isso, será gerado o resumo do texto escolhido na forma direta e 

exibido na própria ferramenta. 
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figura 7: Resumo gerado após execução de técnica de sumarização na forma direta 

Na forma detalhada podemos ver passo a passo, a execução das fases de execução mais 

importantes de cada uma das técnicas de sumarização. 

Neste tipo de execução além dos detalhes, poderemos ver que a as técnicas de 

sumarização implementadas nesta ferramenta muitas vezes possuem etapas idênticas de 

execução. 

Na figura 8 podemos ver o passo existente em duas técnicas de sumarização onde se 

percorre a lista de frases do texto em busca de palavras que estão em uma classificação de 

palavras. Este passo pode ser visto em execução detalhada nas técnicas: frases onde aparecem 

as palavras mais freqüentes no documento e análise do contexto marginal. 
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figura 8: Etapa idêntica em duas técnicas de sumarização. 

4.3  AS TÉCNICAS A SEREM AVALIADAS 

Nesta seção, serão apresentadas as técnicas de sumarização automáticas que foram 

utilizadas na implementação da ferramenta de sumarização. 

Daremos início, demonstrando uma técnica que consiste da criação de uma listagem das 

frases onde aparecem as palavras do título do documento analisado. 

4.3.1 Frases onde aparecem as palavras do título 
Dado um documento texto como entrada, temos a primeira etapa da técnica que é 

separar as palavras do título. Para separar as palavras do título, foi preciso definir o que é uma 

palavra. 

Para isso foi implementada a função “isWord”. A função “isWord” recebe como 

parâmetro de entrada o caractere corrente sendo analisado pela técnica. Se o mesmo se 

encontra na lista pré-definida de caracteres válidos para compor uma palavra, a função retorna 

o valor booleano “true”, senão retorna “false”. No momento em que a ferramenta detecta no 

texto um caractere como válido (true) para compor uma palavra, passa a contar os próximos 

como parte desta palavra até que um caractere seja classificado como inválido (false). 
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Abaixo temos uma ilustração contendo o trecho de código fonte onde a função isWord 

está implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

quadro 1: Função isWord. 

Deve-se extrair as palavras do título para que o título não seja confundido com o 

restante texto. O título deve ter um tratamento especial em função do seu papel na criação dos 

resumos. 

Palavras sem valor para a análise devem ser retiradas do título (StopWords).  

As Stopwords são palavras de classe fechada, ou seja, que não carregam significado, 

tal como artigos e pronomes (ESPINA et al., 2001), 

As StopWords não podem ser avaliadas quanto a sua freqüência ou (no caso de 

estarem no título) se estão presentes em frases do texto. 

Apenas após fazer a análise detalhada de cada técnica é que foi verificada a 

necessidade de inclusão de mais esta etapa pelo motivo justificado nos parágrafos acima. 

Após este passo deve-se fazer a remoção de StopWords do texto (texto sem o título). A 

remoção é feita verificando a presença destas em uma lista pré-definida de StopWords. 

Abaixo podemos ver como a ferramenta fez a remoção destas palavras de um arquivo 

texto. 

function TFRankingPalavras.isWord (W : char): boolean; 

Begin 

if 

   ( 

     ( 

          (W in ['A'..'Z']) 

       or (W in ['a'..'z']) 

       or (W in ['0'..'9']) 

       or (W in ['á','ã','à','â','ä','é','è','ê','ë','í','ì','î','ï','ó','õ','ò','ô','ö','ú','ù','û','ü','ç']) 

       or (W in ['Á','Ã','À','Â','Ä','É','È','Ê','Ë','Í','Ì','Î','Ï','Ó','Õ','Ò','Ô','Ö','Ú','Ù','Û','Ü','Ç']) 

     ) 

    )then result:=true�

������������	
������

End; 
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figura 9: A remoção das StopWords. 

Na figura 9, podemos ver como a ferramenta fez a remoção das StopWords na forma 

de execução detalhada desta técnica. Pode-se ver a lista pré-definida de Stopwords em “Lista 

SW” e as stopWords encontradas (assim como suas posições no texto) em “palavras e pos. 

encontradas”. Em “texto em Análise” temos o arquivo texto sendo manipulado pela técnica. 

Um dos problemas encontrados na remoção deste tipo de palavra é que muitas 

palavras possuem mais de um significado. Ou seja, se alguma palavra importante do texto for 

retirada por ser igual a uma StopWord o mesmo terá sua análise alterada em função desta 

duplicidade de sentidos. Como exemplo, podemos citar um texto analisado que tem o seguinte 

título: “Bem vindo a era digital”.  

Neste texto, encontramos problemas com as palavras “vindo” e “era”, que fazem parte 

do título. Estas palavras foram encontradas na lista de StopWords e foram retiradas do mesmo 

para que não participassem na execução da técnica “Frases onde aparecem as palavras do 

título”. Na figura 10 esta extração das palavras do título pode ser visualizada. 
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figura 10: Extração das palavras do Título. 

Pode-se perceber que a expressão “Bem vindo” foi utilizada de forma errada, pois 

deveria ser escrita de outra maneira: “Bem-vindo”. Como o texto é separado em palavras 

nesta fase da técnica, a mesma foi extraída do título como se fosse uma StopWord. 

Contudo, a exclusão da palavra “vindo” não alterou em nada a análise e criação do 

resumo, visto que só aparecia no próprio título. 

A palavra “era” foi retirada, pois também foi encontrada na lista de StopWords. No 

texto em análise, a mesma representa a divisão primária do tempo geológico. Porém, foi 

extraída da análise, pois na lista de StopWords representa o pretérito do verbo “ser”. 

A criação do resumo sofreu impactos neste caso, visto que a palavra “era” foi utilizada 

diversas vezes no texto. Muitas destas frases que poderiam fazer parte do resumo trazendo 

informações importantes ao usuário não foram aproveitadas para a criação do resumo. 

A figura 11 mostra o texto da análise, assim como uma das frases que contém a 

palavra “era”. 
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figura 11: Texto contendo a palavra “era”. 

 

Isto mostra também o quanto importa a maneira como se redige o texto.  

Para que a aplicação consiga distinguir quais frases possuem as palavras do título, é 

necessário separar o texto analisado em frases. Para separar o mesmo em frases, foi necessário 

definir o que é uma frase para a aplicação. 

Definimos que as frases seriam delimitadas pelos caracteres '.', ‘; ‘, '?’, '!', #13, #10, 

#9. 

Neste passo, o texto é percorrido desde o início até encontrar um dos caracteres que 

define o fim de uma frase (no caso, os caracteres citados acima). As frases são colocadas em 

uma lista de frases, na ordem em que aparecem no texto, assim como a posição de início e fim 

das mesmas no texto em análise. 

Devemos guardar as posições de início e fim, pois ao final da técnica iremos utilizar 

esses valores para extrair do texto (remontado com StopWords) as frases que irão compor o 

resumo. 

Na figura 12 podemos ver a etapa onde ocorre a separação do texto em frases. 



36 

 
figura 12: Separar o texto em frases. 

Depois de dividir o texto em frases será necessário fazer a verificação das frases onde 

aparecem as palavras do título do documento em análise. Para isso, devemos (figura 12) clicar 

no botão “Procura frases do título”. 

Com a listagem de frases já é possível fazer uma varredura na mesma, e quando o 

sistema detecta alguma palavra do título que compõe aquela frase em análise, coloca esta em 

uma nova listagem para que seja apresentada ao usuário na forma e ordem em que aparece no 

texto completo. 

Na figura 13, podemos ver a lista de frases que foi criada pela ferramenta, onde temos 

em cada frase desta lista uma palavra do título. 
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figura 13: Frases que contém palavras do título. 

Quando esta lista de frases é montada, devemos colocá-la na ordem em que as frases 

aparecem no texto. Para isso, utilizamos um identificador de frases que é atribuído a frase no 

momento de sua extração do texto. O identificador fica na lista de frases “frases que contém 

palavras do Título”, na coluna “Ordem Texto”. 

Um passo importante a ser salientado é o processo de inserção das StopWords no texto 

que foi manipulado pela técnica. As StopWords foram retiradas para a análise e devem ser 

recolocadas para a apresentação do resumo. 

Quando as StopWords foram retiradas do texto,  foi guardada também a posição em 

que estas foram encontradas no texto. Com isso, é possível ao final de cada técnica que 

necessita da extração de StopWords recolocá-las no texto para recalcular o início e fim de 

cada frase. 

Por fim, com a lista de frases já completa, é possível apresentar um sumário do texto 

em questão. As frases da lista de frases são percorridas uma a uma, e para cada frase, serão 

extraídos o início e o fim de cada uma para que o trecho do texto entre o início e o fim desta 

seja copiado para o resumo. 
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As frases que possuem as palavras do título foram selecionadas desta forma, pois se 

supõe que as frases que possuem alguma palavra do título possuem maior relevância de 

informação em comparação às frases que não possuem esta característica. 

4.3.2 As 100 primeiras palavras 
A técnica das 100 primeiras palavras possui seu funcionamento da maneira como 

segue: 

Dado um documento como entrada, deve-se fazer primeiramente a retirada do título do 

mesmo para que as palavras do título não pertençam às 100 palavras do resumo gerado pela 

ferramenta. 

Deve-se percorrer o texto até que a centésima palavra seja encontrada. Após, basta 

retirar do texto este bloco de palavras e apresentar o sumário gerado ao usuário. 

Ao selecionarmos as 100 primeiras palavras do texto podemos nos deparar com a 

situação de a centésima palavra estar exatamente no meio de uma frase. Isto implica no corte 

da última frase do resumo, o que pode vir a se tornar um problema, pois estaremos cortando a 

informação de uma frase pela metade. Na figura 14 é possível ver como ficou o resumo da 

técnica com última frase do texto (a frase selecionada) sendo cortada, pois a centésima 

palavra não fica exatamente no fim da frase. 
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figura 14: Resumo da técnica “as 100 primeiras palavras”. 

Para amenizar o problema podemos fazer uma aproximação das 100 primeiras 

palavras. Ou seja, se a centésima palavra estiver no meio de uma frase, podemos selecionar as 

100 primeiras palavras mais o restante da frase que seria cortada. 

Contudo, esta aproximação não foi implementada no trabalho de conclusão II. Fica 

como sugestão para trabalhos futuros a implementação da técnica com a aproximação das 100 

primeiras palavras.  

Esta técnica possui utilidade visto que muitos documentos possuem suas informações 

mais relevantes nas primeiras frases do texto. 

Se analisarmos a construção de um artigo, por exemplo, teremos que, sempre no início 

de cada um deles, possuímos uma introdução do documento quase como um resumo do texto 

completo, com muitas informações relevantes sobre o documento em questão. 

Isto não procede apenas com artigos, mas sim com uma gama muito grande de 

documentos onde grande parte dos autores procura de certa forma apresentar os assuntos que 

serão tratados neste para dar uma idéia do que estaremos lendo. Isto faz com que o processo 

de extração das 100 primeiras palavras seja muito válido. 
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4.3.3 As duas primeiras frases de cada parágrafo 
Como forma de gerar sumários que tenham a abrangência de todo o documento é que 

foi escolhida a técnica de extração das duas primeiras frases de cada parágrafo. 

A técnica das duas primeiras frases de cada parágrafo tem o seu funcionamento da 

seguinte maneira como segue: 

Dado um documento como entrada, devemos fazer primeiramente a extração do título 

do texto para que o mesmo não entre na análise e construção do resumo gerado pela técnica. 

Isto porque, caso este não seja retirado do texto para a execução da técnica, com certeza vai 

estar no resumo gerado pela ferramenta (pois seria a primeira frase analisada pela ferramenta). 

 Devemos percorrer todo o texto do arquivo analisado para que a ferramenta possa 

extrair de cada parágrafo as duas primeiras frases. Este processo não necessita de extração de 

StopWords visto que o foco da técnica é apenas realizar uma pequena extração de texto de 

cada parágrafo, com o intuito de abranger o maior número de informações possíveis tratadas 

no documento sendo analisado. Não estaremos analisando as palavras do texto para a geração 

do resumo (como verificar freqüência das palavras e etc), mas sim dividindo o mesmo em 

frases (e para isso não é necessário retirar as StopWords do texto). 

Na monografia de trabalho de conclusão I, mencionamos que poderia existir o 

problema de definição de um parágrafo no caso de documentos de extensão “txt”. Com isso, 

foi necessário definir o que seria um parágrafo do texto, visto que nesta ferramenta são 

analisados apenas documentos do tipo texto (com extensão “txt”). Para isso, ficou 

convencionado que o parágrafo de um documento do tipo texto seria após o caractere “#13”. 

Na figura 15 pode-se ver a ferramenta com um resumo gerado pela técnica. 
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figura 15: Resumo da técnica “As duas primeiras frases de cada parágrafo”. 

Após analisar todo o documento as frases são mostradas ao usuário. Este, por sua vez, 

terá uma idéia geral do assunto tratado no documento. Esta técnica procura mostrar que a 

maioria das informações relevantes do texto do documento está nas duas primeiras frases de 

cada parágrafo. O que descarta o restante de texto que seria apenas um complemento do que 

já foi dito nestas duas primeiras frases. 

4.3.4 Frases onde aparecem as palavras mais freqüentes no documento 
Esta técnica é um pouco mais sofisticada do que as apresentadas até o momento, visto 

que é baseada na freqüência das palavras que mais aparecem no texto do documento sendo 

analisado. 

O primeiro passo desta técnica é extrair o título do arquivo texto e análise. Devemos 

fazer a remoção das StopWords, para retirar as palavras que não se fazem necessárias para a 

análise do documento. 

Após este passo, podemos partir para a segunda etapa do processo, que é fazer uma 

classificação das palavras que aparecem com maior freqüência no texto. 
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Para isso, devemos dividir o texto em palavras e após classificar estas palavras por sua 

freqüência no texto. No momento da divisão do texto em palavras, é gerada uma lista de 

palavras distintas do texto.  

Para isto, foi utilizado o seguinte método: 

A classificação do texto em palavras é feita baseando-se na freqüência das palavras 

que aparecem no texto completo sendo analisado. Quando tivermos a situação onde palavras 

possuem a mesma freqüência, estas ficam a com mesma posição na classificação de palavras. 

Por exemplo, se a ferramenta estiver definindo a posição de número 2 na classificação de 

palavras, e obtiver a palavra “dados” e a palavra “ser” com mesma freqüência (19 neste 

exemplo), então irá definir a posição nº 2 para as duas palavras na classificação de palavras 

com base nesta informação. 

A classificação de palavras é uma matriz composta por quatro colunas: a posição na 

classificação de palavras, a palavra da classificação, a pontuação que a palavra recebe na 

classificação e a freqüência da palavra no texto em análise. 

Até agora vimos como é feita a classificação das palavras por sua freqüência e em qual 

posição devem ficar na classificação. Porém, será necessário pontuar cada uma destas 

palavras na classificação para que se defina um grau de importância para as mesmas. Isto será 

útil no momento de selecionar as frases do texto. 

A pontuação das palavras será definida pela posição em que estas palavras estão na 

classificação e pelo número de palavras distintas existentes no texto em análise. A maior 

pontuação pertence à palavra que está em primeiro lugar na classificação. Caso exista uma 

segunda palavra na classificação que tenha a mesma posição na classificação de palavras, 

receberá também a mesma pontuação. 

A maior pontuação existente será igual ao número de palavras distintas existentes no 

texto. Por exemplo, se existem 596 palavras distintas na classificação, a primeira palavra na 

classificação terá a pontuação de 596. As palavras que estiverem nas próximas posições na 

classificação receberão a pontuação da palavra que está uma posição acima na classificação 

menos um. Neste caso a próxima palavra recebe a pontuação 595. 

Na figura 16 é possível ver a lista de palavras gerada pela ferramenta quando a técnica 

foi aplicada ao artigo “Mapeamento de Banco de dados para Workflow Cooperativo”, assim 

como a classificação das palavras. 
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figura 16: Lista de palavras e sua classificação. 

Tendo a lista de palavras mais freqüentes no documento, é necessário dividir o texto 

em frases, para que no próximo passo a ferramenta possa percorrer esta lista de frases em 

busca das palavras de maior freqüência e pontuação no texto. 

Neste caso, ficou decidido, que a técnica seria testada com duas configurações: 5 

palavras na classificação de palavras ou 10 palavras. Isto porque a técnica consiste da 

extração das frases que possuem as palavras de maior freqüência no texto, e para isso foi 

necessário decidir quantas palavras na classificação seriam as mais freqüentes.  

Após esta divisão, as frases são colocadas em uma lista onde é analisada a aparição 

das palavras selecionadas da classificação de palavras nas frases contidas na lista. Cada frase, 

em que for constatada a existência destas palavras, será colocada em uma nova lista para que, 

depois do término deste processo, estas sejam ordenadas pela ordem em que aparecem no 

texto. 

Na figura 17 é possível visualizar as frases selecionadas pela técnica quando 

configurada para trabalhar com 5 palavras da classificação de palavras. 
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Figura 17: Frases com as palavras mais freqüentes do texto. 

É possível perceber que a técnica manipula o texto sem as StopWords. Porém ao final 

da técnica, as mesmas são inseridas no texto e as posições de início e fim de cada uma das 

frases é recalculada (como mencionado e em técnicas anteriores) para que as mesmas sejam 

mapeadas no texto recuperado e mostradas como o resumo do texto em análise. 

Esse método visa apresentar um sumário do texto analisado baseado na freqüência das 

palavras nas frases deste, onde se acredita que onde estiver a maior freqüência dos termos 

também estará a maior relevância do assunto tratado. 

4.3.4.1 Análise do contexto marginal 

Como forma de fazer uma variação deste método, é que pensamos em analisar o 

contexto que cerca o assunto principal do texto analisado para aqueles usuários que estão 

interessados em saber dos assuntos que estão por volta do principal. 

Esta variação consiste dos seguintes passos: 

Após fazer o levantamento das palavras de melhor posição na classificação de palavras 

do texto, e de selecionar uma parte destas (5 ou 10 como citado anteriormente) para a análise 
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das frases (já separadas em uma lista) é que entra esta nova abordagem de análise do contexto 

marginal. 

No primeiro, verificamos as frases que continham a ocorrência das palavras na 

classificação de palavras e, após, apresentávamos estas ao usuário como o resumo do texto. 

Porém, como desejamos verificar assuntos à margem do principal, foi decidido que, 

com as frases já organizadas em uma lista, quando detectamos uma destas frases com a 

ocorrência de uma das palavras selecionadas da classificação de palavras, ao invés de 

guardarmos a frase que contém a mesma, selecionamos a frase anterior a esta e uma posterior. 

A técnica ainda valida se a frase em análise que queremos colocar na lista de frases 

selecionadas para o resumo já está na lista. Em caso afirmativo, esta frase é ignorada. 

Nesta variação, as frases selecionadas para compor o resumo com base no contexto 

marginal não são validadas caso possuam uma palavra que esteja na classificação de palavras. 

Fica como uma sugestão para trabalhos futuros, a implementação desta validação, que 

tornaria a técnica ainda mais eficiente. 

Assim, ao término deste processo, temos um resumo baseado nos assuntos que rodeiam 

o assunto principal. Esta variação é válida, pois nos permitirá avaliar os resumos gerados pela 

escolha de frases que estão acompanhando o assunto principal. 

4.3.5 Classificação de frases que possuem palavras de maior pontuação no 

texto 
Após apresentarmos técnicas visando a construção de seus sumários baseados na 

freqüência de termos, pontuação e construção de classificações de palavras, vamos apresentar 

uma última técnica que baseia a construção de seus sumários não somente na classificação de 

palavras/termos, mas também na classificação de frases do texto analisado. 

A técnica funciona da seguinte maneira: 

Dado um documento como entrada, o primeiro passo como em outras técnicas aqui já 

apresentadas, é o de remover as palavras do título, e posteriormente as StopWords. Feita a 

remoção, o próximo passo é dividir as palavras do texto em uma lista de palavras distintas e 

também gerar uma classificação para estas palavras como visto na técnica “Frases onde 

aparecem as palavras mais freqüentes no documento”. 
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Com estes passos concluídos, é o momento de dividir o texto do documento em frases 

ou trechos. Durante o trabalho de conclusão II, ficou definido que o documento seria dividido 

em frases e não em trechos, visto que as frases seriam terminadas com pontuações e não 

teriam sua construção afetada (caso fossem dividas em trecho de n caracteres esse problema 

poderia ocorrer). 

Após obtermos a classificação das palavras de maior freqüência e de dividirmos o 

texto em frases, faz-se necessário demonstrar o diferencial desta técnica com relação às outras 

já mencionadas neste trabalho. 

Na técnica anterior, exibíamos um sumário baseado na freqüência das palavras de 

melhor classificação que apareciam na lista de frases. As frases eram colocadas na ordem em 

que apareciam no texto, e após, o resumo era gerado. Nesta, faremos a definição de um novo 

tipo de classificação, a classificação de frases de maior relevância (ou pontuação). 

Esta classificação é definida como segue: 

De todas as frases, ao invés de mostrar as com ocorrência das palavras de maior 

freqüência, foi criada uma nova classificação com 5 ou 10 frases mais pontuadas. 

Como exemplo, podemos citar um pequeno teste feito com o texto “Bem vindo a era 

digital” (MERCONI, 2004). Dada a primeira palavra de maior freqüência no texto (neste 

caso, a palavra “mais” com freqüência de 20 e com uma pontuação de 1132 pontos), a frase 

que possuir esta palavra recebe uma pontuação de 1132 pontos e é adicionada à classificação 

de frases mais pontuadas com o primeiro lugar na classificação. Assim como na classificação 

de palavras, se existirem frases com a mesma palavra, damos a mesma pontuação para as 

duas, assim como mesma posição na classificação de frases. 

Este processo se repete até que tenhamos uma classificação com 5 ou 10 frases mais 

pontuadas (depende da configuração escolhida no início da execução da técnica na ferramenta 

de sumarização automática). A seguir, na figura 18, pode-se ver a execução da técnica na fase 

de escolha das frases de melhor classificação quanto a sua relevância. 
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figura 18: Frases de melhor classificação. 

Estas frases são concatenadas por ordem de relevância (pontuação) e apresentadas ao 

usuário como o resumo do texto. 

Esta técnica é mais sofisticada do que as outras, visto que baseia a construção de seus 

sumários na pontuação das palavras de maior freqüência, assim como na pontuação das frases 

que constituem a classificação de frases. 

De todas, esta é a técnica que utiliza mais recursos para a construção de seus sumários. 

Inicialmente, a proposta era construir uma ferramenta para cada técnica de 

sumarização. Porém, optamos pela implementação de uma ferramenta única, com todas as 

técnicas podendo ser executadas em uma mesma ferramenta. Isto faz com que o processo de 

sumarização seja mais amigável e cômodo de executar. 

4.4 A AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS 

Após estudarmos como funciona cada uma das técnicas de sumarização automáticas 

(citadas para a proposta de avaliação), se faz necessário mostrar como foi feita a avaliação das 

mesmas. 
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Primeiramente, foi feita a escolha dos documentos que participaram desta avaliação. 

Como desejamos verificar os mais diversos resultados, com o objetivo de analisar a 

efetividade de cada uma das técnicas, ficou decidido testar as técnicas de sumarização 

utilizando-se de documentos curtos, médios e de longa extensão. 

Para este trabalho, foi definida a utilização de arquivos do tipo texto na execução das 

técnicas. Cinco artigos foram escolhidos para os testes da ferramenta. 

• Sistema de recomendação para turismo (AMORIM, 2004); 

• Mapeamento de banco de dados para workflow cooperativo (PESSOA, 2004); 

• Framework em java para tratamento de regras de negócios de aplicativos 

orientado a objetos (OLIVEIRA, 2004); 

• Bem-vindo à era digital (MERCONI, 2004); 

• A ameaça dos dois dígitos (GODOY,2004); 

Em um primeiro momento desejávamos fazer uma implementação onde pudéssemos 

avaliar documentos de texto de mais de um tipo. Devido ao tempo disponível para a 

implementação ficou definida a utilização apenas de arquivos do tipo texto (“txt”). 

Tendo um conjunto de documentos textuais escolhidos para a avaliação, o próximo 

passo foi definir um grupo de pessoas para participar da avaliação subjetiva. Foram escolhidas 

doze pessoas para participar da análise dos artigos. 

Os artigos foram distribuídos entre as pessoas do grupo. Foram distribuídos dois 

documentos para cada pessoa.  

Após as pessoas (do grupo) terem lido os documentos e os mesmos terem sido 

submetidos às técnicas de sumarização automáticas, avaliamos os resumos criados. As 

pessoas que fizeram a leitura de cada um dos documentos ficaram responsáveis pelo 

julgamento de qual foi o melhor resumo gerado pela ferramenta de sumarização. 

Questões como coerência dos resumos, redundância de informações e outras questões 

puderam ser observadas com este julgamento e análise do grupo. 

Ainda, para a geração dos resumos, puderam ser configuradas questões como: número 

de palavras que deveriam ser selecionadas nas classificações de palavras de maior freqüência, 
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assim como escolher quantas frases deveriam ser selecionadas da classificação de frase, as 

frases de melhor classificação. 

Estas configurações foram aplicadas antes de cada teste feito nos documentos, fazendo 

com que as pessoas pudessem analisar o comportamento de cada técnica com diferentes tipos 

de configurações. 

Na análise subjetiva, contamos com a colaboração de pessoas de um grupo para o 

julgamento do melhor resumo. Mas, neste trabalho, também foi definida uma análise objetiva, 

através da qual foi possível analisar se as frases do resumo gerado pelas técnicas se 

encaixavam no resumo original do texto, ou se existiam frases em comum entre os resumos 

(gerado pela ferramenta e o original), assim como o número de frases de cada um (quantas a 

mais, quantas a menos).  

Com isso, obtivemos uma análise dos resultados obtidos através de cada ferramenta de 

sumarização aplicada a um conjunto de documentos com suas respectivas técnicas de 

sumarização. 

 

4.5  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 
Nesta seção, trataremos dos resultados obtidos com a aplicação das técnicas sobre os 

documentos textuais. Como descrito anteriormente, foi feita uma análise subjetiva e uma 

análise objetiva. 

Na análise subjetiva, as pessoas do grupo selecionado leram os documentos e depois 

julgaram qual técnica gerou o melhor resumo. Abaixo segue um quadro onde temos indicada 

a preferência das pessoas. 

Análise Subjetiva Votos 

Classificação de frases que possuem as palavras de maior pontuação no texto 4 
Frases onde aparecem as palavras mais freqüentes no documento 3 
As duas primeiras frases de cada parágrafo 2 
Frases onde aparecem as palavras do Titulo 2 
As 100 primeiras palavras 1 
Análise do contexto marginal 0 

quadro 2: Análise subjetiva 
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Notamos a preferência das pessoas pela técnica “Classificação das frases que possuem 

as palavras de maior pontuação no texto”. Algumas observações feitas nos julgamentos das 

pessoas devem ser levadas em consideração como: 

• A técnica que ficou em primeiro lugar gerou resumos que davam uma visão 

geral sobre o texto a ser lido; 

• Pessoas que escolheram outras técnicas, por sua vez, não estavam satisfeitas 

com os resumos gerados pela técnica “Classificação das frases que possuem as 

palavras de maior pontuação no texto” porque esta criou um resumo muito 

sucinto do texto. Gostariam de mais informações sobre o texto a ser lido e por 

isso achavam que esta técnica não era a mais apropriada para a geração de 

resumos; 

• A técnica que ficou em segundo lugar na classificação (Frases onde aparecem 

palavras mais freqüentes no documento) gerou resumos mais detalhados e, por 

isso, possui grande nível de informações. Porém, em alguns textos, gerou 

resumos com uma extensão equivalente à metade do texto sendo resumido. 

Este tipo de resumo não agradou a maioria que preferiu resumos menores com 

informações mais relevantes; 

• A técnica da extração das cem primeiras palavras não teve uma aceitação 

muito boa. Segundo as pessoas do julgamento, as informações mais relevantes 

estavam no meio do texto, quando trazidas por outras técnicas de sumarização. 

Os resumos gerados por esta técnica trouxeram poucas informações 

consideradas relevantes, segundo julgamento da maioria do grupo; 

• A análise do contexto marginal, segundo a maioria das pessoas, gerou resumos 

muito extensos e quase sempre se confundia com os resumos gerados pela 

técnica na qual faz a variação. Esse problema ocorreu pois a técnica extrai a 

frase anterior e a frase posterior do texto em análise quando este encontra uma 

frase que possui palavras de maior freqüência no texto, porém não valida na 

frase anterior e na frase posterior o aparecimento de palavras da classificação 

de palavras. Isto fez com que o resumo fosse gerado com frases onde (em 

algumas vezes) existissem palavras da classificação de palavras. 
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Na análise objetiva, foram avaliados os resumos gerados pela ferramenta baseados nos 

resumos existentes no próprio texto em análise. 

Com isso tivemos dados bem interessantes e que se fazem necessários de mostrar 

neste trabalho. 

No texto “Sistema de recomendação para turismo” podemos analisar frases em comum 

entre o resumo do texto original e o resumo gerado pela ferramenta. Como na frase “O 

sistema terá por objetivo encontrar automaticamente opções turísticas baseados no perfil de 

cada usuário ou na semelhança com outros usuários”, que aparece tanto no resumo da 

ferramenta como no resumo do texto original. Este teste foi realizado com uma classificação 

de frases de cinco frases. Das quatro frases do resumo original do texto e das cinco frases 

geradas pelo resumo da ferramenta, encontrou-se uma relação de frases idênticas igual a um 

1, uma relação de frases que se encaixam seus contextos igual a 5 e uma relação de frases que 

possuem partes de frase em comum igual a 3. Este é um valor alto, visto que, de um total de 

cinco frases do resumo gerado, todas se encaixaram no contexto do resumo. 

Com o texto “Mapeamento de banco de dados para workflow cooperativo” obtivemos 

cinco frases do resumo, e apenas duas se encaixavam no contexto do resumo do texto original. 

Porém, uma delas era idêntica à primeira frase do resumo original o que torna a relevância da 

frase algo a se levar em consideração. 

Porém, frases como “based in the model of Workflow of the WfMC, one expects to 

generate a relationary model that can be used by a version of free data base: Firebird, Mysql 

or Postgree.”, não devem ser levadas em consideração na análise, pois a ferramenta foi testada 

com StopWords em português. 

Técnicas como “frases onde aparecem as palavras mais freqüentes no documento” 

apresentaram resumos um pouco extensos. Neste exemplo, tivemos um resumo com 44 frases 

(das 123 do texto). Este resumo trouxe o resumo inteiro do texto original juntamente com 

outras informações adicionais. 

No texto “Bem-vindo à era digital” tivemos um resultado parecido com relação ao 

tamanho do resumo anterior o texto com cento e cinqüenta e duas frases, obteve um resumo 

de 49 frases (um terço das frases apresentadas no resumo fazem parte do texto original). Isto 

com uma configuração de cinco palavras na classificação de palavras. 



52 

Fica bastante clara a relação de escolha da melhor técnica na análise subjetiva e na 

análise objetiva. 

Na análise objetiva, podemos ver que frases de maior relevância foram extraídas para 

o resumo e faziam parte do resumo do texto original (mostrando semelhanças entre o resumo 

gerado pelas técnicas, e o resumo gerado pelo autor). Isto nos faz concluir a tendência do 

grupo que, na avaliação subjetiva, foi a de escolher resumos que possuam maior relevância e 

que não sejam tão extensos. 

Este tipo de julgamento pode mudar de acordo com o grupo de pessoas escolhidas para 

o teste. 

Com esta avaliação, podemos ver a preferência das pessoas do grupo pela técnica 

“Classificação de frases que possuem as palavras de maior pontuação no texto” e fazer uma 

comparação da análise subjetiva com a análise objetiva das técnicas de sumarização 

automáticas. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso foi avaliar as técnicas de 

sumarização (através de uma ferramenta de sumarização desenvolvida) aplicadas a um 

conjunto de documentos textuais previamente selecionados, assim como mostrá-las em 

detalhes na ferramenta desenvolvida para este fim, onde coube às pessoas de um grupo de 

julgamento ler os documentos e definir qual técnica mostrou-se mais efetiva no processo de 

sumarização automática. 

Este trabalho de conclusão teve o intuito de descrever também algumas técnicas de 

sumarização automáticas utilizadas até hoje, bem como apresentar um mecanismo de 

sumarização, baseado em uma técnica de sumarização guiada pelo usuário apresentando as 

diferenças entre as duas abordagens (automática e guiada pelo usuário). 

Algumas dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho. 

Como exemplo, podemos citar a inserção das StopWords ao final do processo de execução de 

algumas técnicas apresentadas neste trabalho.  

À medida que as StopWords eram inseridas, o texto em análise era modificado, fazendo 

com que as posições de início e fim de cada frase (já mapeada no texto), tivessem seus valores 

modificados. Isto exigiu que fosse criada uma função de ajuste dos valores de início e fim de 

cada frase, após a inserção de cada StopWord. 

Ajustar os componentes de linguagem de programação, às necessidades das técnicas 

apresentadas. Foi necessário estipular qual componente visual erro melhor, ou pior, para 

suprir às necessidades de determinada técnica. 

Como sugestão para trabalhos futuros fica a implementação das técnicas com diversas 

configurações, tais como uma configuração mais flexível de palavras e frases em 
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classificações feitas pela ferramenta, permitindo a geração de resumos de diversos 

comprimentos. 

Também fica a sugestão de implementação da execução das técnicas para outros tipos 

de documentos de texto que não só os do tipo “txt”, assim como um aprimoramento das 

técnicas no que diz respeito à escolha de critérios para definições de frases, palavras, 

parágrafos, entre outros. 
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