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1. Objetivos 
Com a crescente quantidade de informações a 
disposição do ser humano, principalmente on-
line, o tratamento automático de textos passa a 
ser necessário, como a sumarização 
multidocumento, a qual permite a produção de 
um sumário a partir de um grupo de textos 
sobre o mesmo assunto. 
O objetivo deste trabalho é explorar o uso de 
estruturas do tipo grafo para representar e 
sumarizar textos, considerando não apenas 
informações de natureza superficial, mas 
também as relações semântico-discursivas da 
CST (Cross-document Structure Theory) 
(Radev, 2000). Esta teoria ajuda, por meio das 
relações mencionadas, a identificar igualdades 
e diferenças entre sentenças e tratá-las 
adequadamente nos sumários. Por exemplo, 
uma relação de Equivalência indica que 
sentenças têm informações similares e que 
somente uma delas pode ser selecionada para 
compor o sumário, portanto. 

2. Métodos e Procedimentos 
Os materiais utilizados para a realização deste 
projeto foram: a) um córpus de textos 
jornalísticos anotados segundo a CST e com 
sumários humanos; b) um segmentador textual; 
c) um sistema de radicalização de palavras; d) 
e, para a análise dos resultados, o pacote de 
métricas ROUGE (Recall-Oriented Understudy 
for Gisting Evaluation) (Lin e Hovy, 2003), que 
compara automaticamente sumários 
automáticos com humanos. 
Para a produção de sumários automáticos, foi 
adaptado o método de sumarização de Salton 
et al. (1997), que foi originalmente 
desenvolvido para sumarizar um único texto. O 
método determina a importância de uma 
sentença pelo seu nível de similaridade com 
relação ao restante do texto, ou seja, quanto 
mais uma determinada informação é reiterada 
no conjunto de textos, mais relevante ela é. A 

inclusão da CST nesse método permite ainda 
um refinamento da seleção das sentenças para 
compor o sumário, como mencionado 
anteriormente. 

3. Resultados e Conclusões 
Foram gerados sumários (dos quais um deles 
encontra-se na Figura 1) para todo o córpus, 
sendo que os mesmos puderam ser avaliados 
pela ROUGE e, seus resultados, comparados 
com alguns dos melhores trabalhos da área. 
Esta comparação mostrou que a qualidade dos 
sumários gerados por este projeto está muito 
próxima aos trabalhos do estado da arte, que 
se baseiam fortemente em conhecimento 
lingüístico. 
 

 
Figura 1: Exemplo de sumário automático 
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A ginasta Jade Barbosa, que obteve três medalhas 
nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, venceu 
votação na internet e será a representante brasileira 
no revezamento da tocha olímpica para Pequim-
2008. Na América do Sul, a chama passará por 
Buenos Aires, onde Jade participará do 
revezamento, no dia 11 de abril. 


