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ABSTRACT
This paper aims to describe the noun-phrase problem in
Brazil Portuguese Language and its identification using Support Vector Machines. For comparing purposes , this paper
also presents the results of the same identification problem
using decision tree technique.

RESUMO
Este artigo tem como objetivo descrever o problema de identificação de sintagma nominal na Lı́ngua Portuguesa do Brasil e a identificação utilizando Support Vector Machines.
Para objetivos de comparação, este artigo também apresenta
os resultados do mesmo problema de identificação utilizando
a técnica de Árvore de Decisão.
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INTRODUÇÃO

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) tem por objetivo a interpretação e geração de uma linguagem natural.
A existência das técnicas de Aprendizado de Máquina permite que tarefas de PLN possam ser realizadas de forma automatizada, utilizando-se computadores e grandes volumes
de textos. Dentre as tarefas de PLN, encontra-se, por exemplo, a identificação de Sintagmas Nominais. Isso quer dizer
que, dada uma sentença de entrada, um programa computacional é capaz de dizer quais palavras pertencem ou não
pertencem a um Sintagma Nominal [dS06].
Diferentes técnicas de Aprendizado de Máquina vem sendo
utilizadas em problemas de identificação. Entretanto, técnicas como Modelo Oculto de Markov (Hidden Markov Model)
e Modelo de Entropia Máxima (Maximum Entropy Model)
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normalmente requerem um cuidado especial na seleção de
atributos para obter um bom resultado [KM01]. Nesse contexto de PLN, em Lı́ngua Inglesa, Support Vector Machines
(SVM) são aplicadas obtendo melhores resultados que outras abordagens [KM01].
Na identificação de sintagmas nominais, em Lı́ngua Portuguesa, [dS06] atingiu precisão de 86,6% e abrangência de
85,90% com a técnica de Aprendizado por Transformações
(Transformation Based Learning - TBL). Já em [dSM09]
com a técnica Aprendizado de Transformações Guiado pela
Entropia (Entropy Guided Transformation Learning - ETL),
os resultados foram 89,66% e 98,09% de precisão e abrangência, respectivamente, e melhorou os resultados utilizando
TBL para 87,17 de precisão e 97,57 de abrangência. Apesar
dos ótimos resultados em Lı́ngua Inglesa, 94,1% de precisão
e 94,2% de abrangência, obtidos utilizando SVM na identificação de Sintagmas Nominais em [KM01], não há nenhum trabalho com apresentação de resultados expressivos
utilizando SVM na tarefa de identificação de Sintagma Nominal em Lı́ngua Portuguesa. Essa é justamente a motivação
deste artigo.
Conforme exposto no parágrafo anterior, este trabalho apresenta a utilização da técnica de SVM na identificação de
Sintagmas Nominais em Lı́ngua Portuguesa. Para objetivo
de comparação, experimentos utilizando a técnica de Árvore
de Decisão (DT) também foram realizados. Assim, como segundo objetivo, este trabalho apresenta a comparação dos
resultados entre as técnicas SVM, DT, TBL e ETL na identificação de sintagmas nominais, em Lı́ngua Portuguesa.

Organização do trabalho. O restante deste documento
está organizado como a seguir. A Seção 2 apresenta os conceitos relacionados do português, como Sintagma e Sintagma
Nominal, além algumas diferenças relevantes entre a lı́ngua
inglesa e portuguesa. A Seção 3 apresenta as informações
relevantes sobre Corpus de treinamento. As Seções 4 e 5
apresentam um breve resumo das técnicas de aprendizado
de máquina SVM e DT, respectivamente. Na Seção 6, são
apresentados os experimentos realizados e respectivos resultados. Finalmente, a Seção 7 é reservada para apresentar as
conclusões e trabalhos futuros.

2. SINTAGMAS
Para o perfeito entendimento da tarefa de identificação de
Sintagma Nominal, é indispensável possuir o conhecimento

sobre sintagmas, os tipos de sintagmas existentes e mais, especificamente, o que é um sintagma nominal. Além disso,
conforme será explorado na seção 2.3, há diferenças relevantes entre Sintagmas Nominais da Lı́ngua Portuguesa para
Lı́ngua Inglesa. Tais diferenças precisam ser estudas com o
intuito de que os resultados dos trabalhos possam ser comparados.

2.1 Sintagma e Classificação de Sintagmas
Sintagma é o conjunto de palavras que, juntas, possuem um
significado na frase. Dentro desse conjunto, uma palavra é
o núcleo do sintagma e as demais mantém uma relação de
dependência e ordem em torno desse núcleo. Para exemplificar, na frase a seguir, os sintagmas são separados por
colchetes:

[João e Maria][fizeram o trabalho].

(2.1)

As palavras “João e Maria” constituem um sintagma porque
formam o sujeito da oração; e as palavras “fizeram o trabalho” são um outro sintagma, já que possuem a função de
predicado.
A classificação de um sintagma dá-se pelo núcleo. Se o núcleo do sintagma é um nome, esse é um sintagma nominal;
se o núcleo é um verbo, esse é um sintagma verbal. Como
foi exemplificado na frase (2.1), basicamente, a oração é divida em sujeito, palavras “João e Maria”, que é um sintagma
nominal, e predicado, palavras “fizeram o trabalho”, que é
um sintagma verbal. Entretanto, o predicado – e sintagma
verbal – pode ser dividido, conforme explicado a seguir: a
palavra “fizeram” é um verbo transitivo direto e as palavras
“o trabalho” são um sintagma nominal, que exerce a função
de objeto direto. Isso mostra que a organização dos sintagmas numa sentença é hierárquica, podendo um sintagma
conter um ou mais sintagmas.
Além do núcleo, demais palavras podem fazer parte do sintagma. São chamados de determinantes as palavras que especificam o núcleo. Já os modificadores são palavras que
modificam o núcleo. Por exemplo, sintagmas preposicionais
– sintagmas compostos de preposição e substantivo – funcionam como modificadores de sintagmas nominais e verbais.

2.2 Sintagma Nominal
Uma definição clara de sintagma nominal é o termo que pode
ser sujeito em alguma oração. Utilizando como exemplos as
frases (2.1) e (2.2), que será apresentada a seguir, separando
apenas os sintagmas nominais por colchetes:

Amar é o verbo que eu gosto.

(2.3)

Conforme mencionado na Seção 2.1, outras palavras fazem
parte do sintagma nominal, alem do núcleo. No caso de
sintagma nominal, os modificadores, normalmente, são sintagmas preposicionais e adjetivos, assim como locuções adjetivas. Já os determinantes são artigos, pronomes, ou numerais.
É importante observar que orações subordinadas adjetivas,
por exercerem papel de adjetivo, também podem ser modificadores de sintagmas nominais. Um sintagma que contém
uma oração subordinada é chamado de sintagma complexo
[Per03]. A frase (2.4) [dS06] exemplifica um sintagma nominal complexo, separado por colchetes. A oração subordinada
está destacada, em negrito:

[O rapaz que subiu no ônibus] é meu amigo.

(2.4)

Apesar dos sintagmas nominais complexos, os trabalhos de
identificação de sintagmas nominais incluem, apenas, a identificação de sintagmas nominais simples. Dessa forma, a
identificação de sintagmas nominais na frase (2.4) ficaria
como a seguir:

[O rapaz] que subiu em [o ônibus] é [meu amigo]

2.3 Sintagmas Nominais do Inglês e Sintagmas Nominais do Português
É importante mencionar que as lı́nguas Inglesa e Portuguesa
possuem diferenças quanto ao nı́vel sintático. Conforme explicado em [dS06], os trabalhos de identificação de sintagmas nominais do Inglês usam o conceito de sintagma nominal básico. é chamado de sintagma nominal básico um sintagma nominal não recursivo que inclui determinantes e prémodificadores, mas não inclui sintagmas preposicionados e
orações subordinadas como pós-modificadores. Entretanto,
o que seria apenas um sintagma nominal em Inglês, é, em
Português, um conjunto de sintagmas nominais recursivos.
As frases (2.5) e (2.6) [dS06] exemplificam, com os sintagmas
nominais separados por colchetes:

[the first government drug manufacturing plant]

(2.5)

[a primeira fábrica de [produção de [remédio do [governo]]]]
(2.6)

[João e Maria] fizeram [o trabalho].
[O trabalho] acabou.

Na frase (2.3), a palavra amar, que é um verbo, exerce a
função de sujeito:

(2.2)

É importante observar que um sintagma nominal não precisa
conter obrigatoriamente um substantivo, já que palavras de
outras classes gramaticais podem exercer a função de sujeito.

Dessa forma, é necessário identificar, também, os sintagmas
nominais que possuem adjetivos e sintagmas preposicionados como pós-modificadores. Entretanto, a identificação de
sintagmas nominais complexos permanece conforme explicado na Seção 2.2, ou seja, orações subordinadas como pósmodificador não são incluı́dos na identificação.

3.

CORPUS

Para a identificação de sintagmas nominais a partir de aprendizado de máquina supervisionado, é necessária a existência
de um corpus de treinamento, formado por um conjunto
de sentenças, onde os sintagmas nominais já estão previamente identificados. Esse corpus é utilizado pelas técnicas
de aprendizado para a criação de um modelo genérico, que
será o produto da técnica.
O corpus utilizado neste trabalho é o SNr-CLIC, descrito
em [dFUGO+ 05].

3.1 Representação dos Sintagmas Nominais
O problema de identificação de sintagmas nominais é abordado como um problema de classificação: dada uma palavra
e um conjunto de atributos, o modelo tem de classificar se
essa pertence ou não a um sintagma nominal. Para isso,
é associada a essa palavra uma etiqueta, que identifica a
relação da palavra com um sintagma nominal.
Há dois tipos principais de etiquetas: Inside/Out e Start/End
[KM01]. O primeiro é usado para etiquetar as palavras que
fazem (in) ou não (out) parte de um sintagma nominal. Já o
segundo, marca apenas a palavra inicial (start) e final (end)
de um sintagma. Entretanto, há diferentes conjuntos de etiquetas para representar cada tipo.
Neste trabalho, foi utilizado o conjunto de etiquetas introduzido por [RM95] e chamado de IOB1 por [SV99]. Utilizando esse conjunto, uma palavra recebe I (in), caso faça
parte de um sintagma; O (out), caso não faça parte de nenhum sintagma nominal; e B (begin), caso seja a primeira
palavra de um sintagma nominal que apareceu imediatamente após um outro sintagma nominal. [SV99] apresenta
mais três alternativas para Inside/Outside e as compara com
outros conjuntos de etiquetas, mostrando que as diferenças
não são significativas. [KM01] compara diferentes conjuntos
de etiquetas, inclusive IOB1, para identificação de sintagmas
nominais em inglês, mostrando, também, que as diferenças
não são significativas.
É importante mencionar que a classe gramatical das palavras
é utilizada para classificação de sintagmas nominais. Dessa
forma, cada palavra possui uma etiqueta que identifica sua
classe gramatical. Normalmente, a etiqueta de classe gramatical é chamada de POS tag. Por exemplo, as palavras
da frase (2.1) estão etiquetadas, a seguir, como um exemplo
de sentença do corpus1 :
João/N/I

e/KC/I

Maria/N/I fizeram/V/O
trabalho/N/I

o/ART/I

3.2 Modelagem
Para utilizar SVM na tarefa de identificação de sintagma
nominal o problema precisa ser adaptado. Isso se deve ao
fato de que a técnica de SVM utiliza uma classificação binária e este trabalho utiliza três classes para a marcação do
sintagma. Para contornar esse problema, é adotada uma
abordagem de criar três modelos, onde cada um classifica
como pertencente ou não a uma classe (I, O ou B).
1

N = nome, KC = conjunção, V = verbo, ART = artigo

Outra caracterı́stica importante é a transformação do problema de identificar um sintagma para a capacidade de classificar cada palavra, em outras palavras, identificar o rótulo
I, O ou B de cada palavra.
Ao converter o problema para a identificação do rótulo de
cada palavra, o contexto de uma palavra é perdido, podendo
diminuir a qualidade do classificador. Dessa forma, para tentar ajudar na criação de modelos, é adotada uma abordagem
de janelas. Essa mesma abordagem é usada em [KM01].
O funcionamento da janela é uma tentativa de manter o
contexto de uma palavra, fornecendo mais informação para
os modelos. Na verdade, a janela define qual o contexto
da palavra que se esta classificando, o que chamaremos de
palavra objetivo. A janela define quais palavras e respectivas
classes gramaticais antecessoras e sucessoras a palavra objetivo serão analisadas. Por exemplo, identificando a palavra
objetivo por i, a janela [-2, +2] engloba as duas palavras (e
suas classes gramaticais) que aparecem imediatamente antes
da palavra objetivo, assim como as duas palavras (e suas
classes gramaticais) que aparecem imediatamente depois da
palavra objetivo. A Tabela 1 ilustra o exemplo.
Palavra
Classe Gramatical
Sintagma

Pi−2
Ci−2
Ni−2

Pi−1
Ci−1
Ni−1

Pi
Ci
Ni

Pi+1
Ci+1
Ni+1

Pi+2
Ci+2
Ni+2

Tabela 1: Exemplo de janela
Em [KM01], além das palavras e classes gramaticais, os autores utilizam ainda os sintagmas nominais antecessores e
sucessores aos da palavra objetivo para a criação dos exemplos. Porém para isso é necessário um cuidado especial na
realização os experimentos, pois a classificação depende da
classificação anterior. Utilizar a classificação correta nesses
exemplos não é uma maneira adequada de modelar o problema, pois essa informação não vai existir em um corpus não
rotulado.
Neste trabalho utilizamos uma janela nas palavras e classes
gramaticais e uma janela de diferente tamanho para os sintagmas nominais, obtidos em classificações anteriores.
Para a obtenção dos sintagmas, foram adotadas duas abordagens: classificação no sentido normal (da esquerda para a
direita) e classificação no sentido inverso (da direita para esquerda). No primeiro caso, podemos utilizar a classificação
obtida para as palavras anteriores como entrada para a classificação da palavra atual. No segundo caso, utilizamos a
classificação das palavras posteriores como entrada.

4. SUPPORT VECTOR MACHINES
Support Vector Machine é uma técnica de reconhecimento
de padrões, introduzida por [BGV92], utilizada para o problema de classificação, onde é adotada uma abordagem essencialmente geométrica. Nessa abordagem, um conjunto de
pontos, representados em um espaço euclidiano, são separados por um hiper-plano proporcionando uma classificação
binária.
Conforme o exposto no parágrafo anterior, é apresentado o

seguinte conceito. Suponhamos um conjunto T = {xi , yi },
i = 1, 2, . . . , l com distribuição probabilı́stica desconhecida
P (x, y), onde xi ∈ Rn é uma representação vetorial de um
exemplo e yi ∈ {+1, −1} a classe que ele pode assumir. O
objetivo é obter uma função F (x, y) para realizar x 7→ y.
Para generalização da função de classificação, é utilizada a
função F (x, α).
Caso o conjunto de pontos seja linearmente separável, um
hiperplano hw, xi + b = 0(w, x ∈ Rn , b ∈ R) é utilizado
para separar as classes, onde w é normal ao hiperplano e
|b|
é a distância perpendicular do hiperplano até o ponto
kwk
origem, exemplificado na Figura 1. A função de classificação
sgn(hw, xi + b) retorna {+1, −1}, sendo esses valores, referentes a classe de x.
Figura 2: Hiperplano ótimo. Retirada de [Far07].

apenas um caminho da raiz até a folha.
Um algoritmo apresentado por [Qui93] C4.5, baseado no
ID3, recupera uma árvore de decisão a partir de um conjunto de dados, particionando o conjunto de treinamento
recursivamente até que cada partição contenha elementos
de um única classe. Para a identificação e criação da estrutura da árvore são utilizados cálculos de entropia e ganho de
informação.

Figura 1: Separação de classes no hiperplano. Retirada de [Far07].

É importante observar que é possı́vel encontrar infinitos hiperplanos para duas classes linearmente separáveis. Por esse
motivo, é necessário determinar o hiperplano que maximiza
a margem de separação, sendo esse, o que fornecerá a melhor capacidade de classificação, ou menor erro, chamado
de hiperplano ótimo, ilustrado pela Figura 2. O cálculo
necessário para se provar a eficiência desse hiperplano ótimo
não será apresentado, pois sua demonstração, não trivial, é
extensa e não coincide com os objetivos deste trabalho.

Um exemplo de árvore de decisão é uma seqüência de condições em alguma linguagem de programação, como mostrado
na Figura 3.
if (x > 10):
if (y < 5): class 1
else:
if (y > 7): class 2
else: class 1
else:
class 2

Figura 3: Seqüência de condições em programação.

Para um maior entendimento de SVM recomenda-se o trabalho de [Bur98].

6. EXPERIMENTOS
6.1 Framework de Aprendizado WEKA

5.

Para a realização dos experimentos foi utilizada a ferramenta
Waikato Environment for Knowledge Analysis2 (WEKA),
desenvolvida pela Universidade neozelandesa Waikato, em
1993, com o objetivo de agrupar diversos algoritmos de preparação de dados, mineração de dados e validação de resultados. Nessa ferramenta, são encontradas técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina como NaiveBayes,
Linear Regression, IB1, Bagging, Part, Ridor, LMT, SVM e
Decision Tree.

ÁRVORE DE DECISÃO

A árvore de decisão é uma técnica utilizada para classificar
dados, sendo representado graficamente através dos elementos nó raiz, nós decisão e folha.
O processo inicia-se no nó raiz e, a cada nó de decisão, um
teste sobre o valor de um atributo é realizado, tendo continuidade para o próximo ramo, sub-árvore escolhida, até se
atingir uma folha. Cada sub-árvore contém a mesma estrutura de uma árvore.
Os nós folha representam uma classe, ou seja, a classe desejada. Na abordagem clássica de árvores de decisão, existe

WEKA se destaca dentro das ferramentas disponı́veis para
mineração de dados, sendo mantida na licença General Pub2

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka

lic License. A existência de uma grande quantidade de
heurı́sticas, fornecidas para o tratamento de dados, também
favorece essa ferramenta e ajuda a manter sua posição de
destaque [Sil04].

6.2 Algoritmos Utilizados
Os algoritmos utilizados para a realização dos experimentos
foram o SMO e J48. SMO é um algoritmo que encontra
o hiperplano ótimo SVM, resolvendo o problema de programação quadrática de uma forma otimizada. J48 é um
algoritmo para criação de uma arvore de decisão a partir de
um conjunto de dados baseado no algoritmo C4.5.
Os dois algoritmos de aprendizado foram adotados por serem
fornecidos junto ao framework WEKA, aumentando a confiabilidade de seus resultados.

Janela
[-3,+0]
[-2,+0]
[-0,+0]
[-0,+2]
[-0,+3]

Acurácia
96.37%
96.69%
96.74%
95.47%
95.02%

Precisão
82.92%
83.95%
80.48%
80.29%
77.97%

Recall
77.60%
80.20%
82.34%
74.22%
71.29%

F1
80.17%
82.03%
81.40%
77.14%
74.48%

Tabela 4: Resultados com SMO para as janelas de
sintagma
Janela
[-3,+0]
[-2,+0]
[-0,+0]
[-0,+2]
[-0,+3]

Acurácia
97.42%
97.43%
97.09%
97.13%
97.20%

Precisão
85.90%
85.91%
83.26%
87.16%
87.32%

Recall
86.34%
86.76%
85.43%
86.75%
87.32%

F1
86.12%
86.33%
84.33%
86.95%
87.32%

6.3 Resultados Obtidos
Os resultados apresentados na Tabela 2 mostra os resultados dos diferentes experimentos utilizando SMO e variando
apenas a janela de palavra e classe gramatical.
Janela
[-0,+0]
[-3,+2]

Acurácia
83.13%
96.74%

Precisão
53.23%
80.48%

Recall
33.31%
82.34%

F1
40.98%
81.40%

Tabela 2: Resultados com SMO para a janela de
palavra e classe gramatical
A Tabela 3 mostra os resultados dos experimentos com árvore J48, novamente variando apenas a janela de palavra e
classe gramatical.
Janela
[-0,+0]
[-2,+1]
[-3,+2]

Acurácia
92.37%
97.13%
97.09%

Precisão
61.47%
82.69%
83.26%

Recall
72.93%
85.29%
85.43%

F1
66.71%
83.97%
84.33%

Tabela 3: Resultados com Árvore J48 para a janela
de palavra e classe gramatical
O melhor resultado para ambas as técnicas foi com uma
janela de tamanho [-3,+2] para palavra e classe gramatical. Utilizando essa janela, continuamos nossos experimentos buscando agora a melhor janela de sintagma com o objetivo de refinir os resultados.
Nas tabelas 4 e 5 podem ser observados os resultados obtidos
com ambas as técnicas (SMO e J48). As janelas que utilizam
sintagmas anteriores ([-3,+0] e [-2,+0]) são relativas a uma
classificação da esquerda para a direita. De forma análoga,
as janelas que utilizam sintagmas posteriores ([-0,+2] e [0,+3]) são relativas a uma classificação no sentido inverso.
O caso da janela [-0,+0] não utiliza sintagmas de classifições
prévias.

Tabela 5: Resultados com Árvore J48 para as janelas
de sintagma

6.4 Comparação com os resultados
A Tabela 6 mostra a comparação dos resultados deste trabalho (SMO e J48) com o estado da arte na tarefa de identificação de sintagmas nominais reportados por [dSM09]. Cabe
observar que foi adotada uma abordagem simples, trazendo
resultados satisfatórios.
Trabalho
BL
SMO
J48
TBL
ETL

Acurácia
96.57%
96.69%
97.20%
97.63%
98.09%

Precisão
62.69%
83.95%
87.32%
87.17%
89.66%

Recall
74.45%
80.20%
87.32%
88.26%
89.51%

F1
68.06%
82.03%
87.32%
87.71%
89.58%

Tabela 6: Comparação dos resultados BL, SMO,
J48, TBL e ETL

7. CONCLUSÃO
O uso de uma modelagem simplista, utilizando apenas um
janela fixa e os atributos palavra e classe gramatical, não
é suficientes para atingir os resultados apresentados pelos
estudos da área. Entretanto, refinando a modelagem com a
janela de sintagmas previamente classificados obtém-se uma
melhora que justifica sua implementação.
Acreditamos que melhorias podem ser obtidas investindo esfoços na otimização dos parâmetros das técnicas utilizadas.
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