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Abstract. This paper describes  the adaptation of an algorithm for automatic
extraction of keywords for Portuguese. Keywords make possible to summarize
the contents  of a document  in a short way, and may be used as an efficient
measure  of similarity  between  texts.  To identify the  keywords  we used  the
freely available KEA algorithm, together with a stemming technique specific to
Portuguese and a manually created list of stopwords.

Resumo. Este  artigo  descreve a  adaptação  de  um algoritmo de  extração
automática  de  palavras-chave  para  a  Língua  Portuguesa.  Palavras-chave
permitem resumir o conteúdo de um documento de forma sucinta, podendo ser
usadas como uma medida eficiente de similaridade entre textos. Para identi-
ficar as  palavras-chave  utilizou-se  o algoritmo KEA,  livremente  disponível,
juntamente  com uma técnica de radicalização de palavras específica para a
Língua Portuguesa e uma lista de stopwords elaborada manualmente.

1. Introdução

A motivação inicial  para  se trabalhar  com extração  automática  de palavras-chave de
textos veio da demanda por ferramentas de sumarização para a área de Recuperação de
Informações. A importância do estudo de técnicas específicas para a Língua Portuguesa é
ressaltada pela dependência da estrutura da língua para tal tipo de tarefa e pela escassez
de trabalhos publicados sobre o assunto [Dias-2004].

Pode-se afirmar que palavras-chave fornecem um meio poderoso de filtragem e
organização  de  documentos,  pois  tornam  possível  selecionar  aqueles  que  são
provavelmente relevantes. Portanto, é de interesse para o processamento de informações
o desenvolvimento de métodos para automatizar a obtenção de palavras-chave.

Contudo tais informações não são apenas números, mas linguagem humana em
forma escrita, e portanto, com uma lógica e coerência específicas da língua utilizada.
Não basta apenas ter domínio de ferramentas computacionais como banco de dados e
mecanismos  de  busca,  sendo  fundamental  ter  conhecimento  também  da  estrutura  e
eventualmente do sentido da construção das frases utilizadas, que são específicos para
cada língua humana.

A área de conhecimento que se dedica ao estudo, tratamento e compreensão da
linguagem humana através de tecnologia computacional é denominada Processamento de
Linguagem Natural (PLN). Deste campo utiliza-se a técnica de radicalização [Orengo-
2001], que  se configura  como ferramenta  extremamente  útil para  tratar  a  linguagem
natural, pois permite reduzir as palavras de um texto aos radicais que as compõem, de
forma a agrupar por similaridade variações ortográficas que de outra forma passariam
como palavras completamente distintas. Outro conceito bastante importante de PLN é o



de  stopwords,  que  são  palavras  freqüentes  em  um  texto  mas  que  não  têm  maior
relevância.

Este trabalho descreve a adaptação do algoritmo KEA [Witten-1999] que permite
a extração automática de palavras-chave de textos em português. Para tanto foi utilizado
um radicalizador para a Língua Portuguesa, descrito na Seção 2. A seguir, na Seção 3,
descreve-se a construção de uma lista adequada de  stopwords. Na Seção 4 é feita uma
breve  apresentação  do  algoritmo  KEA,  e  na  seção  seguinte  é  discutida  a  adaptação
implementada. Na Seção 6 é feita a conclusão deste trabalho.

2. Radicalização

Em Processamento  de  Linguagem  Natural  (PLN),  existe  uma categoria  de  técnicas
denominada  normalização  de variações lingüísticas,  que permite  simplificar  palavras,
transformando-as  em  elementos  mais  simples.  O  interesse  deste  trabalho  está  na
normalização morfológica, do qual a radicalização é um caso particular.

Radicalização (stemming) é o processo de combinar as formas diferentes de uma
palavra  em uma representação  comum, o radical  (stem) [Orengo-2001].  Radical é  o
conjunto de caracteres resultante de um processo de radicalização. Este não é necessaria-
mente igual à raiz lingüística, mas permite tratar variações diferentes de uma palavra da
mesma forma. Por exemplo,  conector e  conectores são essencialmente iguais, mas sem
sofrerem a redução por radicalização serão tratadas como palavras distintas.

Tradicionalmente  utiliza-se o radicalizador  de  Porter, desenvolvido especifica-
mente para a Língua Inglesa. Como tal técnica não se adapta bem à Língua Portuguesa,
optou-se pela implementação do algoritmo  Portuguese Stemmer,  proposto por  Viviane
Orengo e Christian Huyck em [Orengo-2001] (Figura 1).

Este algoritmo leva em conta as classes morfológicas das palavras, executando
uma série  de  passos de remoção  de sufixos conhecidos.  Os passos são aplicados  na
seguinte  seqüência:  1. Redução  do  plural;  2. Redução  do  feminino;  3. Redução  do
advérbio; 4. Redução do aumentativo e do diminutivo; 5. Redução das formas nominais;
6. Redução das terminações verbais;  7. Redução da vogal temática; e  8. Remoção dos

Figura 1: Passos do algoritmo de radicalização



acentos.

Cada passo  define um conjunto  de regras. As regras dentro  de um passo são
examinadas em seqüência e somente uma das regras pode ser aplicada. O possível sufixo
mais longo é sempre removido primeiro por causa da ordem das regras dentro de um
passo. Por exemplo, o sufixo de plural -  es   deve ser testado antes do sufixo -  s  .

Tal como proposto em [Orengo-2001], o algoritmo define 199 regras. Cada regra
estabelece o sufixo a ser removido, o tamanho mínimo do  radical restante, um sufixo
substituto  para  ser  anexado ao  radical  (caso aplicável)  e uma lista  de  exceções (que
identificam palavras que não devem ser reduzidas).

Um exemplo de regra seria:

Nesta  regra,  -  inho   é um sufixo  que  demonstra  diminutivo  e 3  é  o  tamanho
mínimo do radical, o que evita que a regra seja aplicada em palavras como  linho. As
palavras entre chaves são as exceções para esta regra, ou seja, são palavras terminadas
pelo sufixo -  inho  , mas que não são diminutivos. Todas as outras palavras que terminam
em -  inho   e que são compostas por seis ou mais caracteres serão reduzidas ao respectivo
radical. Observe que não existe sufixo de substituição para esta regra (sufixo vazio).

3. Lista de stopwords

Stopwords são termos freqüentes em um texto e que não carregam nenhuma informação
de maior relevância. As stopwords tipicamente são compostas por palavras das seguintes
classes gramaticais: artigos, preposições, conjunções, pronomes e advérbios.

A remoção de  stopwords tem como objetivo principal eliminar termos que não
são representativos ao documento. Esta operação também pode ser considerada como
uma técnica de compressão de textos, pois a eliminação de stopwords reduz o número de
palavras a serem analisadas no  documento  e também o número  de palavras a serem
armazenadas em uma base de dados.

Foi realizada uma pesquisa na literatura sobre listas de stopwords para a Língua
Portuguesa, mas foram encontradas somente quatro listas, com inconsistências e também
incompletas. Julgando-as não adequadas para este trabalho,  decidiu-se criar  uma lista
específica de stopwords, justificando todo o processo de construção da mesma.

O primeiro  passo foi  formar  uma lista  com as  seguintes  classes de  palavras:
artigos, pronomes, advérbios, preposições, conjunções,  consoantes e vogais. As classes
de palavras foram obtidas de [Cunha-2001].

Após a lista estar formada, percebeu-se que algumas palavras poderiam também
ser substantivos ou adjetivos, dependendo do contexto. Decidiu-se então fazer consultas
de  todas  as palavras  que  estavam na  primeira  versão  da lista  no  dicionário  Houaiss
[Houaiss-2004] para esclarecer ambigüidades. As palavras classificadas em mais de uma
categoria foram mantidas na sua classificação mais comum, isto sendo feito para não
haver palavras classificadas em duas ou três classes. As palavras que foram classificadas
primeiramente como adjetivos ou substantivos foram excluídas da lista.

A lista resultante ficou com 317 palavras distintas, incluindo letras isoladas, que
ocorrem com freqüência em textos extraídos automaticamente de documentos.

“inho”, 3, “ ”, { “caminho”, “golfinho”, “padrinho”, “sobrinho”, “vizinho” }



4. Algoritmo KEA

O KEA (Keyphrase Extraction Algorithm), proposto em [Witten-1999], é um algoritmo
para extrair automaticamente palavras-chave de textos da Língua Inglesa. Para isto, ele
identifica  frases  candidatas  usando  métodos  de  análise  léxica,  calculando  então
características para cada frase candidata e usando a técnica Naive Bayes de Aprendizado
de Máquina para treinamento e extração automática de palavras-chave.

A técnica de Aprendizado de Máquina constrói um modelo de predição usando
documentos  de  treinamento  com  palavras-chave  conhecidas  e  então  usa  o  modelo
construído para encontrar palavras-chave em novos documentos, ou seja, em documentos
cujas palavras-chave não são conhecidas. Uma forma de avaliar  a eficácia do KEA é
determinar  quantas  palavras-chave  determinadas  pelo  autor  de  cada  documento  são
identificadas corretamente.

De acordo com [Witten-1999],  as palavras-chave determinadas pelo autor e as
palavras-chave extraídas automaticamente são bastante similares, mas não é muito difícil
adivinhar quais são as do autor. Pode-se verificar que o KEA escolhe diversas palavras-
chave  adequadas,  mas  também  escolhe  algumas  que  são  improváveis  de  um autor
utilizar. Apesar  destas  anomalias,  as  listas  extraídas  automaticamente  fornecem uma
descrição apropriada dos textos. No caso em que nenhuma palavra-chave especificada
pelo autor estiver disponível, as escolhas do KEA poderiam ser um recurso valioso para
a localização de documentos.

O algoritmo KEA tem dois estágios:  treinamento, quando é criado um modelo
para identificar palavras-chave usando documentos de treinamento em que as palavras-
chave do autor são conhecidas; e extração, quando são extraídas palavras-chave de um
novo documento usando o modelo de treinamento construído anteriormente.

O processo é ilustrado na Figura 2. Ambos os estágios escolhem um conjunto de
frases candidatas a partir  da entrada dos documentos, e então calculam os valores de
certos atributos, chamados de características, para cada frase candidata.

A fase  do KEA que depende  da linguagem dos documentos  é a  denominada
identificação de frases candidatas, quando são realizados três passos: limpeza do texto
de entrada, identificação de frases candidatas e radicalização das frases selecionadas.

A limpeza basicamente remove os símbolos e pontuação das frases candidatas. O

Figura 2: Passos do KEA



algoritmo então considera todas as subseqüências em cada linha do texto e determina
quais destas são frases candidatas adequadas. Em particular, frases candidatas não podem
começar  ou terminar  com uma  stopword. Para a radicalização,  o KEA usa o método
iterativo de  Lovins [Lovins-1968], utilizando este radicalizador para descartar sufixos,
repetindo o processo sobre o radical resultante até que não exista mais mudança.

O passo de treinamento utiliza um conjunto de documentos para treinamento em
que  as  palavras-chave são  conhecidas.  Para  cada  documento  de  treinamento,  frases
candidatas são identificadas e marcadas com sendo das classes “palavra-chave” ou “não
palavra-chave”, usando as verdadeiras palavras-chave do documento. O esquema então
gera um modelo que prediz a classe de uma dada palavra.

O passo de extração permite selecionar palavras-chave de um novo documento.
Para tanto,  o  KEA determina  frases candidatas  deste  documento  e  aplica  o  modelo
construído durante o treinamento. Este modelo determina a probabilidade global de cada
frase candidata  ser  uma  palavra-chave, e  então  uma operação  de pós-processamento
seleciona o melhor conjunto de palavras-chave.

5. Implementação e avaliação

O algoritmo KEA está implementado em linguagem Java e é distribuído como Software
Livre  [NZDL-KEA-2004].  Esta  implementação  é  feita  de  forma  modular,  com  a
separação das funcionalidades em classes de Java. O algoritmo é implementado como
uma aplicação de técnicas de mineração de dados providas por uma biblioteca chamada
WEKA, também disponível como Software Livre e descrita em [Witten-Frank-2000].

Na parte específica do KEA relacionada à linguagem dos documentos a serem
processados,  existem duas  classes  de  interesse:  a  primeira,  que  lista  o  conjunto  de
stopwords a serem utilizadas na fase de identificação de frases candidatas, e a segunda,
que implementa o algoritmo de radicalização a ser empregado sobre as frases candidatas
(e utilizado tanto no estágio de treinamento quanto no de extração).

O KEA contém a implementação de ambas as classes citadas anteriormente para
a Língua Inglesa. Estas implementações foram substituídas por novas classes de Java que
implementam o suporte  para  a  Língua Portuguesa  proposto  neste  trabalho,  e  que  se
encontram disponíveis em [Dias-2005].

Para avaliar o processo de extração de palavras-chave de textos em português
foram  criados  diversos  modelos  com  base  em  conjuntos  de  treinamento  distintos,
variando os parâmetros para criação dos modelos e também a composição dos conjuntos.

Um primeiro experimento consistiu em selecionar 20 dissertações e teses de áreas
distintas  [LIBDIGI-2004].  Foram  testadas  duas  situações:  uma  com  os  documentos
inalterados e a outra removendo as palavras-chave que faziam parte do texto. Com isto
pretendeu-se verificar a real influência dos dados de catalogação presentes no corpo dos
documentos. Quando feito o processo de extração com base em outros 10 documentos,
para  cinco palavras-chave extraídas  a média de acerto  em ambos os casos foi  de 0,8
palavras-chave corretas, com uma diferença mínima da variância nos dois casos. Para 15
palavras-chave extraídas, a média de acerto foi 1,5 palavras quando a ficha catalográfica
estava presente e apenas 0,9 para quando não estava incluída.

Quando comparadas com as mesmas medidas descritas por [Witten-1999], para o
caso dos documentos inalterados as medidas são compatíveis com os valores obtidos
para a Língua Inglesa, o que mostra que os resultados são aceitáveis quando trabalhados



com um conjunto de documentos bastante diverso.

Foi então  selecionado  um conjunto  de  30 teses  e  dissertações  de  Engenharia
Elétrica, sendo que 20 documentos foram usados para treinamento e 10 para a extração.
Apesar  de se trabalhar  em um domínio específico, os resultados  foram inferiores em
relação ao caso citado acima, mas isso em parte pode ser explicado pela natureza das
palavras-chave associadas aos documentos pelos autores, pois muitas delas incluíam até
cinco termos, por exemplo comunicação com dispersão de espectro.

Finalmente,  foi  feita  uma  breve  inspeção  nas  palavras-chave  geradas
automaticamente  e  mesmo  não  coincidindo com as  palavras-chave  atribuídas  pelos
autores,  considerou-se  que  tais  termos  eram  relativamente  representativos  nos
documentos em questão e, portanto, satisfatórios para os objetivos deste trabalho. 

6. Conclusões

Neste trabalho foi descrita a adaptação do algoritmo KEA para a  Língua Portuguesa e
avaliada preliminarmente sua aplicação, em dissertações e teses obtidas da Biblioteca
Digital  da  UNICAMP. Pretende-se ampliar  futuramente  os testes  sobre  um conjunto
maior e mais diverso de documentos.

Estima-se  que  este  estudo  pode  ser  considerado  relevante  na  área  de
Processamento  de Linguagem Natural, pois ainda há poucos trabalhos relacionados à
extração automática de palavras-chave de textos em português.
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