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Abstract

This Technical Report presents a set of approaches to automatically build concept
hierarchies from domain corpora. These approaches are presented through a detailed de-
scription enriched by application examples. With these approaches understanding, we
present advantages and limitations of each in order to offer researchers and system de-
velopers the knowledge to choose which of them are more suitable to each application.
Finally, this paper points out the development of other approaches combining the qualities
of the existing ones and some new possibilities.

Resumo

Este Relatório Técnico apresenta um conjunto de abordagens para a construção
automática de hierarquias de conceitos a apartir de corpus descrevendo um domı́nio
cientı́fico especı́fico. Estas abordagens são apresentadas através de uma descrição de-
talhada enriquecida de exemplos de aplicação. Através da compreensão destas aborda-
gens apresenta-se vantagens e limitações de cada uma delas de forma a possibilitar a
pesquisadores e desenvolvedores de sistemas determinar os processos mais adequados
para cada aplicação. Finalmente, este Relatório Técnico indica o desenvolvimento de
novas abordagens combinando qualidades das abordagens existentes e citando novas pos-
sibilidades.
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Construir hierarquias de conceitos a partir de corpus é um processo bastante complexo.
Diversas abordagens da década de 80 e inı́cio da década de 90 [1] atacaram o problema
de construção de hierarquias utilizando dicionários através de uma abordagem relati-
vamente simples. Essas abordagens em geral se limitam a descobrir quais termos são
generalizações de outros, ou seja, descobrir relações de hiperonı́mia e hipomı́nia1.

Uma das opções mais simples consiste em considerar como hiperônimo de um
termo, o primeiro sintagma nominal encontrado na sua definição. Algumas sofisticações
a essa técnica aplicável a dicionários, inclui considerar somente o núcleo deste primeiro
sintagma nominal [2], desprezar expressões genéricas (e.g., “um tipo de”, “uma espécie
de”) [3] ou até mesmo aproveitar-se de estruturas gramaticais usuais em dicionários para
localizar o hiperônimo em uma definição [4]. No entanto, com a evolução das técnicas
de PLN algumas destas abordagens foram adaptadas com maior ou menor sucesso para
gerar hierarquias a partir de textos genéricos (e não somente dicionários).

Este Relatório Técnico apresenta experimentos realizados com um conjunto de
técnicas propostas anteriormente pela literatura. De maneira especı́fica, escolheu-se um
corpus de Geologia [5] composto por por 139 textos, com um total de 39.974 sentenças,
das quais foram extraı́dos 245.089 termos (114.758 termos distintos).

Para facilitar a compreensão, apresenta-se a hierarquia obtida através de cada uma
das abordagens apresentadas sobre um conjunto de 16 termos arbitrariamente escolhidos.
Estes termos são: análise, análise estratigráfica, análise quı́mica, areia, areia marinha, ba-
cia marginal, corpos arenosos, dados batimétricos, fácies arenosas, granito cinza, incisões
fluviais, leques aluviais, minerais secundários, rocha intrusiva, sedimentação marinha,
traços de areia marinha. Finalmente, na conclusão, discute-se possibilidades de novas
abordagens para a construção de hierarquias de conceitos que combinem vantagens das
abordagens apresentadas e sugere-se algumas novas ideias que podem ser incorporadas.

Cabe salientar que todas as técnicas apresentadas nesse relatório partem do
princı́pio que existe uma lista previamente estabelecida de conceitos. Dentre as diver-
sas formas de estabelecer esta lista de conceitos pode ser citado o uso de extratores de

1Um termo t1 é hiperônimo de um termo t2 quando t1 é uma generalização de t2. Neste caso t2 é dito
hipônimo de t1. Por exemplo, o termo “meio de locomoção” é um hiperônimo do termo “trem”.
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termos como os softwares NSP [6] e ExATOlp [7], além da utilização de diversos ı́ndices
de relevância [8, 9, 10, 11, 12] e posterior escolha de pontos de cortes [13, 14, 15].

Este relatório possui quatro capı́tulos, além da Introdução e Considerações finais.
O Capı́tulo 2 descreve a abordagem de construção de hierarquias por padrões léxico-
sintáticos. O Capı́tulo 3 descreve a abordagem de construção de hierarquias por análise
de co-ocorrência. O Capı́tulo 4 descreve a abordagem de construção de hierarquias por
similaridade distribucional. O Capı́tulo 5 descreve a abordagem de construção de hierar-
quias por análise distribucional.
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Essa abordagem foi proposta em [16] e consiste em identificar sequências de termos e
palavras especı́ficas que denotam relações hierárquicas. Esse trabalho destina-se inicial-
mente para a lı́ngua Inglesa e define seis padrões que foram adaptados para outras lı́nguas
como Francês [17] e Português [18].

A tabela 2.1 propõe uma equivalência entre os seis padrões para Inglês, Francês
e Português utilizando uma notação comum para os padrões apresentados por Hearst.
Esta adaptação foi feita livremente buscando dispor o maior número possı́vel de padrões
a considerar para o Português. Especificamente, anota-se como T o termo considerado
hiperônimo dos demais termos representados por LT, ou seja, de acordo com a respectiva
lı́ngua, LT é uma lista de termos separados por vı́rgula, utilizando uma conjunção (“e”
ou “ou” em Português) antes do último desses termos. Na última coluna da tabela 2.1
indica-se um número para cada um dos padrões em lı́ngua portuguesa (#) para referências
futuras.

Table 2.1. Padrões que permitem inferir que T é hiperônimo de cada termo de
LT.

Inglês [16] Francês [17] Português [18] #
T such as LT T tel que LT T { tal — tais } como LT 1

T comme LT T como LT 2
such T as LT T tel LT
LT or other T LT ou d’autre T LT ou { outro — outra } T 3
LT and other T LT et d’autre T LT e { outro — outra } T 4

LT et notament d’autre T
T including LT
T specially LT T, particulièrement LT

{ deux — trois — . . . } T (LT) { dois — duas — três — . . . } T (LT) 5
{ deux — trois — . . . } T : (LT) { dois — duas — três — . . . } T: (LT) 6
{ certain — quelque — d’autre } T (LT) { certos — certas — qualquer — outros —

outras — alguns — algumas } T (LT)
7

{ certain — quelque — d’autre } T : LT { certos — certas — qualquer — outros —
outras — alguns — algumas } T: LT

8

chez T, LT

Os padrões léxico-sintáticos são bastante precisos, pois uma vez encontrados re-
sultam em relações frequentemente corretas. No entanto, o principal problema desta
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técnica é que raramente encontra-se frases que contenham tais padões [19]. Por exem-
plo, apenas 7 ocorrências destes padrões foram encontradas buscando em um corpus de
geologia composto por 139 textos (39.974 sentenças) de onde foram extraı́dos 245.089
termos (114.758 termos distintos) [5].

A tabela 2.2 apresenta os fragmentos das frases onde os padrões foram encontra-
dos. Nesta tabela os 16 termos arbitrariamente escolhidospara exemplificar a geração de
hierarquia estão marcados em negrito quando são hiperônimos e em itálico quando são
hipomı́nios. Adcionalmente, a primeira coluna indica qual dos padrões foi encontrado.

Table 2.2. Frases encontradas com ocorrência de padrões léxico-sintáticos.
# fragmento de frase, hiperˆonimo e hipomı́nios
7 ‘Estas conclusões são fruto de outras an´alises (análise quı́mica ou análise morfológica).”
8 “O uso de cartas estratigráficas permite certas an´alises: análise estratigráfica de arenitos, análise bioestratigráfica e análise

de dados batimétricos;”
6 “Foram encontrados dois minerais secund´arios: granito cinza e uma rocha intrusiva.”
2 “. . . diversos corpos arenosos como traços de areia marinha ou leques aluviais.”
2 “. . . a análise com dados batim´etricos como análises estratigráficas e análises quı́micas está sujeita a fatores . . .”
3 “. . . provam a existência de areia marinha, insiões fluviais ou outra forma de sedimentaç˜ao marinha.”
1 “Situações particulares da bacia marginal tal como fácies arenosas e incisões fluviais espúrias não pode ser . . .”

A figura 2.1 apresenta a hierarquia obtida a partir das relações observadas. Um dos
problemas desta abordagem ocorre pela possibilidade de um termo ter vários hiperônimos
que não possuem relação entre si. Este é, por exemplo, o caso do termo “leques aluvi-
ais” que foi considerado generalização de “corpos arenosos”, “minerais secundários” e
“sedimentação marinha”. Este problema não é único a esta abordagem, mas dada a es-
cassez de relações obtidas e falta de uma classificação que permita escolher qual das
relações poderia ser considerada mais relevante que as demais, as hierarquias geradas
pelos padrões léxico-sintáticos apresenta um resultado de qualidade discutı́vel. Um prob-
lema bem mais evidente com a escassez de relações entre termos é o fato de que alguns
termos não possuem nenhum relação com os demais. Este é por exemplo o caso dos
termos “areia” e “rocha intrusiva” dentre os 16 termos escolhidos.

análise 
estratigráfica

areia
marinha

bacia 
marginal

corpos 
arenosos

dados 
batimétricos

análise 
química

granito    
cinza

incisões 
fluviais

areiaminerais 
secundários

rocha 
intrusiva

sedimentação
marinha

traços de 
areia marinha

análise

leques 
aluviais

fácies 
arenosas

Figure 2.1. Hierarquia obtida através de padrões léxico-sintáticos.

Uma análise bastante completa para os padrões em Português foi feita em [20].
Neste trabalho ressalta-se a importância de considerar os padrões somente para termos
que são sintagmas nominais e mesmo o fato de ser sintagmas nominais não garante a cor-
reta interpretação do padrão. O problema levantado por Freitas pode ser observado nas
conclusões baseadas na quinta fase que considera como hiperônimo o termo “dados ba-
timétricos”, quando na verdade o hiperônimo correto para este exemplo seria o sintagma
“análise com dados batimétricos”.
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A abordagem da análise de co-ocorrência baseia-se em [21] que assume que um termo
t1 é mais genérico (hiperônimo) que um termo t2 (hipomı́nio) se em todos documentos
em que t2 aparece, t1 também aparece, mas o contrário não é verdade. Retomando os 16
termos arbitrariamente escolhidos, a tabela 3.1 indica em quais documentos de um corpus
de geologia cada um destes termos aparecem.

Table 3.1. Exemplo de termos e suas ocorrências no corpus de geologia.
termos identificadores dos documentos

análise 486 487 488 489 491 493 495 496 499 501 502 504 507 508 509 510
511 512 517 521 523 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537
538 539 540 541 542 543 545 546 548 550 552 553 554 555 556 557
558 559 560 563 565 566 569 570 571 574 576 577 578 579 580 581
582 583 585 594 597 599 600 602 603 604 606 607 608 609 611 612
614 616 617 618 619 620 621 622

análise estratigráfica 528 531 532 534 537 569 580 583 609 616 617
análise quı́mica 487 488 499 502 504 546 565 608
areia 484 489 496 508 510 513 521 526 528 529 530 536 537 539 542 543

546 548 551 553 554 556 557 559 561 566 569 573 574 580 581 582
583 587 589 595 597 609 615 617

areia marinha 617
bacia marginal 486 489 493 508 523 526 531 532 549 558 567 569 582 605 611
corpos arenosos 513 516 520 521 528 531 532 536 537 544 545 547 548 569 615
dados batimétricos 558 559 580
fácies arenosas 528 536 559 566 569 574 577 582
granito cinza 504 604
incisões fluviais 508 582
leques aluviais 484 490 491 493 494 497 508 510 513 521 523 524 531 532 536 537

542 543 545 548 549 551 555 558 571 575 582 583 587 588 593 622
minerais secundários 488 491 499 579 596 597 598 599 601
rocha intrusiva 485 486 495 527 568 569 596 613
sedimentação marinha 515 523 536 553 569 582 583 612
traços de areia marinha 617

Em [22] a proposta inicial de Sanderson e Croft foi adaptada para permitir a
determinação de um maior número de relações. Segundo este trabalho, a formulação
matemática desta relação de relevância comparativa entre um termo t2 a um termo t1 é
definida formalmente por meio da equação 3.1, onde D(t) é o subconjunto de D composto
por todos documentos onde o termo t aparece.

P (t1, t2) =
| D(t1) \D(t2) |

| D(t2) | (3.1)
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Baseado nas informações contidas na tabela 3.1, a tabela 3.2 apresenta os valores
de relevância comparativa para cada par de termos calculados segundo a equação 3.1.

Table 3.2. Relevância comparativa - P (t1, t2) entre os termos da tabela 3.1.
t2
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análise • 1,00 1,00 0,75 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,67 0,50 0,88 1,00
análise estratigráfica 0,13 • 0,00 0,18 1,00 0,20 0,27 0,33 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 0,25 1,00
análise quı́mica 0,09 0,00 • 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00
areia 0,34 0,64 0,88 • 1,00 0,33 0,53 0,67 0,88 0,00 1,00 0,41 0,11 0,13 0,63 1,00
areia marinha 0,01 0,09 0,00 0,03 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
bacia marginal 0,14 0,27 0,00 0,13 0,00 • 0,20 0,33 0,25 0,00 1,00 0,25 0,00 0,25 0,38 0,00
corpos arenosos 0,10 0,36 0,00 0,20 0,00 0,20 • 0,00 0,38 0,00 0,00 0,22 0,00 0,13 0,25 0,00
dados batimétricos 0,03 0,09 0,00 0,05 0,00 0,07 0,00 • 0,13 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
fácies arenosas 0,09 0,18 0,00 0,18 0,00 0,13 0,20 0,33 • 0,00 0,50 0,06 0,00 0,13 0,25 0,00
granito cinza 0,02 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incisões fluviais 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 • 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00
leques aluviais 0,23 0,36 0,00 0,33 0,00 0,53 0,47 0,33 0,25 0,00 1,00 • 0,11 0,00 0,50 0,00
minerais secundários 0,07 0,00 0,25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 • 0,13 0,00 0,00
rocha intrusiva 0,05 0,09 0,00 0,03 0,00 0,13 0,07 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,11 • 0,13 0,00
sedimentação marinha 0,08 0,18 0,00 0,13 0,00 0,20 0,13 0,00 0,25 0,00 0,50 0,13 0,00 0,13 • 0,00
traços de areia marinha 0,01 0,09 0,00 0,03 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •

Estabelecidos os valores de relevância comparativa da tabela 3.2, é possı́vel iden-
tificar relações de hiperônimo e hipônimo entre pares de termos. Segundo [21], um termo
t1 é uma generalização de um termo t2 quando o ı́ndice de relevância comparativa de t1
em relação a t2 é maior que um determinado limiar � e também é maior que o ı́ndice
de t2 em relação a t1, ou seja, um termo t1 generaliza um termo t2 a expressão abaixo é
verdadeira:

P (t1, t2) > � e P (t1, t2) > P (t2, t1) (3.2)

Aplicando-se a expressão (3.2) a todos possı́veis pares da tabela 3.2 considerando-
se um limiar de � = 0, 5 verifica-se 32 relações de generalização. Definidas estas as
relações de generalização, despreza-se relações de transitividade e relações conflitantes.

Um exemplo de relações de transitividade ocorre com o termo “análise” que gen-
eraliza os termos “areia” (P (t1, t2) = 0, 75 e P (t2, t1) = 0, 34) e “fácies arenosas”
(P (t1, t2) = 1, 00 e P (t2, t1) = 0, 09). No entanto, como o termo “areia” general-
iza o termo “fácies arenosas” (P (t1, t2) = 0, 88 e P (t2, t1) = 0, 18), desconsidera-se
a generalização direta do termo “análise” ao termo “fácies arenosas”.

As relações conflitantes ocorrem quando dois termos que não possuem relação
entre si generalizam um mesmo termo. Neste caso, apenas o termo com maior coeficiente
de co-ocorrência é considerado generalização. Por exemplo, os termos “bacia marginal” e
“fácies arenosas” generalizam o termo “incisões fluviais”, respectivamente com os valores
P (t1, t2) = 1, 00 e P (t2, t1) = 0, 13 para o termo “bacia marginal” e P (t1, t2) = 0, 50 e
P (t2, t1) = 0, 13 para o termo “fácies arenosas”. Por esta razão, desconsidera-se o termo
“fácies arenosas” como generalização do termo “incisões fluviais”.

Para os 16 termos e respectivos valores de P (t1, t2) apresentados na tabela 3.2
encontrou-se 14 relações de transitividade e 3 relações conflitantes a desprezar. A
figura 3.1 apresenta a hierarquia derivada das 15 relações que não foram desprezadas.
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Figure 3.1. Hierarquia obtida através da análise de co-ocorrência.

A observação desta hierarquia mostra como qualidade o relacionamento de todos
os 16 termos, mas é possı́vel observar um certo excesso de relações, como por exem-
plo o termo “análise estratigráfica” é considerado hiperônimo do termo “areia marinha”
(P (t1, t2) = 1, 00 e P (t2, t1) = 0, 09). Infelizmente, este excesso não pode ser resolvido
com o aumento dos limiares, pois certas relações de qualidade discutı́vel, como este ex-
emplo, não poderia ser desconsiderado.
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O prı́ncipio básico da abordagem de similaridade distribucional é conhecido desde a
publicação de [23] que afirma: “você conhece uma palavra pelas suas companhias”, que
é a versão linguı́stica do ditado popular “diz me com quem andas que eu te direi quem
és”. Este prı́ncipio foi formalizado em [24], mas devido a alto custo computacional de se
fazer uma análise exaustiva de cada possı́vel par de palavras em um corpus, somente na
década de 90 iniciativas em larga escala foram executadas [25, 26].

Na verdade, trabalhos mais recentes agrupam a técnica de similaridade distribu-
cional, bem como outras técnicas especı́ficas, sob o nome genérico de análise formal de
conceitos (FCA – Formal Concept Analysis). Em linhas gerais, a associação de termos
através da abordagem de similaridade distribucional ocorre pela observação de cada par
de termos e o contexto em que aparecem.

A tabela 4.1 apresenta alguns termos e contextos onde eles apareceram em um
corpus de geologia. Nesta tabela, por exemplo, o termo “bacia marginal” aparece associ-
ado ao verbo “apresentar”, pois neste corpus foi encontrada a frase “As bacias marginais
brasileiras apresentam grande potencial gerador e acumulador de petróleo”.

Table 4.1. Exemplo de termos e seus contextos no corpus de geologia.
contextos

termos ser realizado ter ocorrer mostrar apresentar possuir
análise X X X X
análise estratigráfica X X
análise quı́mica X X
areia X X
areia marinha X
bacia marginal X
corpos arenosos X
dados batimétricos X
fácies arenosas X
granito cinza X X X
incisões fluviais X
leques aluviais X X
minerais secundários X
rocha intrusiva X X
sedimentação marinha X X
traços de areia marinha X
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Tendo os dados da tabela 4.1, é possı́vel calcular a similaridade entre cada par de
termos. Dentre as diversas formas de calcular esta similaridade [27], a tabela 4.2 apresenta
o cálculo do coeficiente de Jacccard para cada par de termos t1 e t2. Este coeficiente é
calculado pelo número de contextos compartilhados pelos termos t1 e t2 dividido pelo
número total de contextos de ambos os termos. Considerando C(t1) e C(t2) o conjunto de
contextos dos termos t1 e t2, respectivamente, o coeficiente é expresso por:

Jaccard(t1, t2) =
| C(t1) \ C(t2) |
| C(t1) [ C(t2) |

(4.1)

Dado que o coeficiente de similaridade de Jaccard é simétrico, ou seja, Jaccard(t1, t2) =
Jaccard(t2, t1), a tabela 4.2 possui apenas sua metade superior preechida, pois a metade
inferior é análoga. Os elementos diagonais também não são colocados na tabela, pois
evidentemente sua similaridade é igual a 1.

Table 4.2. Similaridade distribuicional (Eq. 4.1) entre os termos da tabela 4.1.
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rá

fic
a

an
ál

is
e

qu
ı́m

ic
a

ar
ei

a

ar
ei

a
m

ar
in

ha

ba
ci

a
m

ar
gi

na
l

co
rp

os
ar

en
os

os

da
do

s
ba

tim
ét

ric
os

fá
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sõ
es

flu
vi

ai
s

le
qu

es
al

uv
ia

is

m
in

er
ai

s
se

cu
nd

ár
io

s

ro
ch

a
in

tru
si

va

se
di

m
en

ta
çã
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análise • 0,50 0,50 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,17 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,25
análise estratigráfica • 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00
análise quı́mica • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
areia • 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,25 0,50 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00
areia marinha • 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
bacia marginal • 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
corpos arenosos • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
dados batimétricos • 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
fácies arenosas • 0,33 1,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00
granito cinza • 0,33 0,25 0,00 0,67 0,25 0,33
incisões fluviais • 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00
leques aluviais • 0,00 0,33 0,33 0,00
minerais secundários • 0,50 0,00 0,00
rocha intrusiva • 0,33 0,00
sedimentação marinha • 0,00
traços de areia marinha •

A construção de uma hierarquia, dados os coeficientes de similaridade, pode ser
feita de diversas maneiras [19]. Uma destas possibilidades é a clusterização apresentada
na figura 4.1. Esta clusterização é feita procurando-se repetidamente os termos (ou cluster
de termos) com maior coeficiente e associando-os pela criação de nodos superiores de
acordo com este coeficiente. Desta forma, analisa-se os coeficientes de similaridade do
maior ao menor e constroi-se a hierarquia de baixo para cima (bottom-up).

No exemplo da figura 4.1, inicia-se buscando-se os maiores coeficientes de simi-
laridade (1,00). Disso resulta a associação dos termos “areia marinha”, “bacia marginal”
e “corpos arenosos” (cluster indicado em rosa), bem como dos clusters indicados em
laranja (termos “fácies arenosas” e “incisões fluviais”), roxo (termos “areia” e “leques
aluviais”) e verde (termos “dados batimétricos” e “traços de areia marinha”). A próxima
associação feita diz respeito ao coeficiente de similaridade 0,67 obitido entre os termos
“granito cinza” e “rocha intrusiva”.

Um caso menos óbvio é a associação dos termos “análise”, “análise estratigráfica”
e “análise quı́mica” com os termos do cluster verde. Estes termos tem um coeficiente de
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Figure 4.1. Hierarquia obtida através da similaridade distribucional.

similaridade entre 0,25 e 0,50 entre si e com os termos do cluster verde, isto resulta em um
coeficiente médio de 0,35. Um processo análogo indica também a associação dos termos
dos clusters rosa, laranja e roxo com o termo “sedimentação marinha”. Esta associação
resulta de um coeficiente médio de 0,31. A mesma coisa acontece na associação do termo
“minerais secundários” que possui coeficiente de similaridade de 0,00 com o termo “gran-
ito cinza” e 0,50 com o termo “rocha intrusiva”. Desta forma, associa-se este termo ao
cluster amarelo devido a um valor médio de similaridade de 0,25.

Finalmente, os três clusters resultantes possuem um coeficiente de relação entre si
que, apesar de muito baixo, não é nulo. Portanto, a última associação para este exemplo
é feita considerando um coeficiente de similaridade bastante pequeno (" < 0, 01) entre as
médias dos termos de cada um dos três clusters.

Uma das claras vantagens desta técnica é o fato de conseguirmos sempre asso-
ciar todos os termos em uma hierarquia única. No entanto, não é possı́vel determinar,
pelo menos com esta forma de construção baseada em clusters, quais são as relações de
generalização entre os termos. Na verdade, consegue-se como resultado uma identificação
de termos com contextos semelhantes, ou seja, uma forma de descobrir apenas a similar-
idade entre os termos.
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Os prı́ncipios da análise distribucional foram propostos em [28]. A exemplo, da similar-
idade distribucional discutidas na seção 4, a técnica de análise distribucional também é
uma das formas de análise formal de conceitos (FCA).

A base da técnica de análise distribucional é o levantamento dos contextos em que
cada termo aparece. Porém neste caso entende-se por contexto de um termo o conjunto de
informações estruturadas sobre como ele é empregado. Por exemplo, a frase: “A análise
quı́mica mostra traços de areia marinha.” pode dar origem aos contextos mostrados na
tabela 5.1. Note-se que o critério para quais são os termos e quais são os possı́veis contex-
tos se presta a diversas escolhas. Na tabela 5.1 foram considerados termos os sintagmas
nominais. Os contextos considerados foram a função gramatical do sintagma podendo
ser sujeito ou objeto de um verbo, ou ainda complemento (neste caso nenhum verbo é
relacionado). Para os 16 termos escolhidos do corpus de Geologia foram encontrados 60
contextos (função gramatical e verbo).

Table 5.1. Contextos da frase “A análise quı́mica mostra traços de areia mar-
inha”.

termo contexto
análise sujeito de mostrar
análise quı́mica sujeito de mostrar
traços objeto de mostrar
traços de areia objeto de mostrar
traços de areia marinha objeto de mostrar
areia complemento
areia marinha complemento

Retomando a definição C(t) como o conjunto de contextos que um termo t, a
primeira inovação desta abordagem é a definição recı́proca do conjunto de termos T (c)
que é o conjunto de todos os termos que possuem o contexto c. Desta forma, a definição
de produtividade de termos e contextos expressa em [28] se resume a cardinalidade dos
conjuntos C(t) e T (c), respectivamente:

prod(t) =| C(t) | prod(c) =| T (c) | (5.1)

O coeficiente a de dois termos t1 e t2 expresso em [28] identifica o número de
contextos partilhados por estes termos. Numericamente este coeficiente se resume a car-
dinalidade da intersecção dos conjuntos C(t1) e C(t2). Analogamente, o coeficiente a de
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dois contextos c1 e c2 calcula-se pela cardinalidade da intersecção dos conjuntos T (t1) e
T (t2).

a(t1, t2) =| C(t1) \ C(t2) | a(c1, c2) =| T (c1) \ T (c2) | (5.2)

O coeficiente prox de dois termos t1 e t2 é uma forma de representar a proximidade
de dois termos ponderando a importância de cada contexto compartilhado pelo inverso de
sua produtividade. Assim, quanto mais raro for um contexto, mais importante será sua
contribuição para a proximidade de dois termos. Numericamente, o coeficiente prox de
dois termos t1 e t2 é expresso pela soma do inverso da raiz da produtividade de cada um
dos contextos que os termos compartilham. Uma fórmula análoga é utilizada para calcular
os coeficiente prox para dois contextos c1 e c2.

prox(t1, t2) =
X

8c 2
[C(t1)\C(t2)]

1
⇣q

prod(c)
⌘ prox(c1, c2) =

X

8t 2
[T (c1)\T (c2)]

1
⇣q

prod(t)
⌘

(5.3)

A proposta de [28] define para um par de termos t1 e t2 os coeficientes j1 e j2
que indicam a importância do compartilhamento dos contextos em relação ao número de
contextos de cada termo possui (sua produtividade).

j1(t1, t2) =
a(t1, t2)
prod(t1)

j2(t1, t2) =
a(t1, t2)
prod(t2)

(5.4)

Analogamente, para um par de contextos c1 e c2 calcula-se os coeficientes j1 e j2
através das seguintes equações:

j1(c1, c2) =
a(c1, c2)
prod(c1)

j2(c1, c2) =
a(c1, c2)
prod(c2)

(5.5)

Uma vez calculados todos os coeficientes, a abordagem de análise distribucional
propõe considerar como vizinhos dois termos caso eles possuam os coeficientes acima
de determinados limiares. Para o exemplo dos 16 termos e seus 60 contextos, parece ser
mais razoável considerar pares de termos com 2 ou mais contextos compartilhados. Neste
caso teremos 31 pares possı́veis listados na tabela 5.2 com seus respectivos coeficientes
calculados.

Se considerarmos como vizinhos pares que possuem pelo menos 2 contextos com-
partilhados (a), coeficiente de proximidade superior a 0,8 (b) e pelo menos um deles pos-
sui mais da metade dos contextos em comum com o outro, ou seja, só foram considerados
vizinhos termos onde:

a(t1, t2) � 2
| {z }

(a)

e prox(t1, t2) � 0, 8
| {z }

(b)

e j1(t1, t2) � 0, 5 ou j2(t1, t2) � 0, 5
| {z }

(c)

Neste caso, descartarı́amos 24 dos 31 pares da tabela 5.2, ou seja, seriam considerados
termos vizinhos apenas os 7 pares cujas linhas estão marcadas em cinza na tabela.

O processo proposto para construção de hierarquia baseado na análise distribu-
cional consiste em achar termos com o mesmo inı́cio, como por exemplo “areia” e



Table 5.2. Pares com pelo menos dois contextos compartilhados.
t1 t2 a(t1, t2) prox(t1, t2) j1(t1, t2) j2(t1, t2)

análise análise estratigráfica 6 3,40 0,07 1,00
análise análise quı́mica 5 2,85 0,06 1,00
análise areia 6 3,48 0,07 0,19
análise bacia marginal 2 0,83 0,02 0,33
análise dados batimétricos 2 0,83 0,02 0,50
análise granito cinza 5 2,82 0,06 0,23
análise minerais secundários 3 1,49 0,03 0,33
análise rocha intrusiva 2 0,69 0,02 0,50

análise estratigráfica bacia marginal 2 0,83 0,33 0,33
análise estratigráfica areia 2 0,91 0,33 0,06

areia areia marinha 2 1,12 0,06 1,00
areia bacia marginal 2 0,74 0,06 0,33
areia corpos arenosos 4 1,80 0,13 0,36
areia fácies arenosas 3 1,51 0,10 0,75
areia granito cinza 3 1,10 0,10 0,16
areia leques aluviais 2 0,76 0,06 0,29
areia minerais secundários 2 0,78 0,06 0,22
areia rocha intrusiva 3 1,13 0,10 0,75

bacia marginal corpos arenosos 2 0,74 0,33 0,18
bacia marginal granito cinza 2 0,76 0,33 0,11

corpos arenosos granito cinza 4 1,80 0,36 0,21
corpos arenosos incisões fluviais 2 1,06 0,18 0,40
corpos arenosos leques aluviais 2 0,76 0,18 0,29
corpos arenosos rocha intrusiva 2 0,69 0,18 0,50

dados batimétricos granito cinza 2 0,83 0,50 0,11
fácies arenosas rocha intrusiva 2 0,80 0,50 0,50
granito cinza leques aluviais 2 0,76 0,11 0,29
granito cinza minerais secundários 2 0,91 0,11 0,22
granito cinza rocha intrusiva 2 0,69 0,11 0,50

incisões fluviais leques aluviais 3 1,77 0,60 0,43
minerais secundários rocha intrusiva 3 1,36 0,33 0,75

“areia marinha”, e caso estes termos sejam suficientemente próximos (vizinhos segundo
o critério escolhido) estabelece-se uma relação entre eles. Neste exemplo, o termo “areia”
seria considerado uma generalização do termo “areia marinha”. Segundo este processo
também é possı́vel aceitar como generalizações termos com o mesmo final, como por
exemplo, o termo “areia marinha” ser uma generalização do termo “traços de areia mar-
inha”, se estes termos tiverem ı́ndices que permitam ser considerados vizinhos.

Levando em consideração os 7 pares de termos considerados vizinhos segundo
os dados da tabela 5.2 e os critérios adotados, aceita-se o termo “análise” como
generalização de “análise estratrigráfica” e “análise quı́mica”, além do termo “areia”
como generalização “areia marinha”. Desta forma, o resultado prático da aplicação da
análise distribucional a estes 16 termos do corpus de geologia é a hierarquia apresen-
tada na figura 5.1. Note-se porém que não são consideradas algumas relações como, por
exemplo:

• o termo “areia marinha” não é generalização do termo “traços de areia marinha”,
pois estes termos possuem apenas um contexto compartilhado, logo não foram
considerados vizinhos segundo os limiares escolhidos;

• o termo “areia” não é generalização do termo “fácies arenosas”, pois apesar dos
coeficientes estarem acima dos limiares escolhidos para que sejam considerados
vizinhos, um termo não está contido no outro.

Uma consequência da abordagem baseada em análise distribucional é que, para a
maioria dos casos, o número de relações obtidas é bastante pequeno, pois somente termos
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Figure 5.1. Hierarquia obtida através da análise de distribucional.

com semelhança de palavras são candidatos ao estabelecimento de relações. Este foi o
caso, por exemplo, do resultado mostrado na figura 5.1 onde apenas 5 dos 16 termos
apresentam relação.

Uma possı́vel extensão desta abordagem seria flexibilizar o conceito de con-
tinência dos termos. Por exemplo, o termo “areia” poderia perfeitamente ser considerado
contido nos termos “fácies arenosas” e “corpos arenosos”, uma vez que eles poderiam ser
escritos como “fácies de areia” e “corpos de areia”. Se considerássemos assim, as possi-
bilidades de relações entre termos poderiam aumentar consideravelmente, resultando em
hierarquias mais ricas.
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A observação das hierarquias geradas através das quatro abordagens apresentadas neste
Relatório Técnico mostra resultados que variam desde resultados muito restritivos (poucas
relações) como nas abordagens de padrões léxico-sintáticos e análise distribucional, até
resultados pouco restritivos como nas abordagens de análise de co-ocorrência e similari-
dade distribucional. Cabe lembrar que estes resultados são obtidos de forma automática
e, portanto, as hierarquias obtidas representam contribuições relevantes.

De qualquer forma, não é possı́vel detectar uma clara superioridade de qualquer
uma das abordagens apresentadas sobre as demais. Esta conclusão permite afirmar que a
extração automática de uma hierarquia é um tema de pesquisa em aberto e que a busca
por uma abordagem de maior qualidade é necessária.

Uma opção natural para aumentar a qualidade seria combinar os resultados de to-
das estas abordagens, e eventualmente outras, para criar um método hı́brido que possa
descobrir relações de hipomı́nia e hiperonı́mia segundo diversas abordagens e considerar
somente relações que fossem indicadas pela maioria das abordagens. No entanto, per-
manece em aberto a necessidade de escolher, para diversas abordagens, limiares que são
dependentes do corpus a que serão aplicados.

Além de desta possibilidade, é possı́vel analisar outras abordagens, pois algumas
abordagens podem ter caracterı́sticas complementares que se combinadas ofereceriam
hierarquias de maior qualidade. No entanto, resta o problema de avaliação da qualidade
das hierarquias geradas, pois fora uma análise subjetiva das hierarquias, é difı́cil imaginar
métricas objetivas para estimar quantitativamente a qualidade de hierarquias.
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