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1. Objetivos 
 
Em trabalho anterior [1], inferiu-se que o uso da 
Rhetorical Structure Theory (RST) [2] no âmbito 
de sumarização automática tinha eficácia 
limitada. A avaliação comparativa entre vários 
dos métodos de sumarização clássicos na área 
resultou em resumos automáticos de 
equivalente informatividade. Visando aumentar 
o escopo da avaliação, mais métodos foram 
propostos e resolveu-se utilizar algoritmos de 
Aprendizado de Máquina (AM) em busca de um 
método que superasse os demais. 
 

2. Material e Métodos 
 
Além dos métodos avaliados em [1], isolou-se o 
aperfeiçoamento proposto por Marcu em [3] a 
seu método, e uma variação do mesmo foi 
implementada. Consultando materiais que 
remontam aos princípios da RST [4], 
acrescentou-se uma proposta dos próprios 
autores da teoria, aqui tratada como método de 
Mann & Thompson. Avaliaram-se também 
métodos híbridos, fruto da combinação dos 
métodos anteriores com outros estatísticos, 
incluindo o sumarizador GistSumm [5], bem 
como uma variação do mesmo, e medidas de 
grafos sintáticos e baseadas na localização das 
sentenças no texto. 
 

3. Resultados 
 
Utilizando um conjunto de dados de referência 
da área, foram avaliados 128 diferentes 
métodos de sumarização, resultantes da 
permutação das métricas propostas. Para a 
avaliação, foram utilizados 30 textos que 
possuem anotação retórica e resumos criados 
por especialistas. Os resultados, embora 
extensos, levam às conclusões sintetizadas a 
seguir. Quanto a proposta de utilização de AM, 
ainda não há resultados conclusivos, mas há a 
expectativa de obter-se um método com um 
desempenho significativamente melhor que os 
demais. 

4. Conclusões 
 
Em geral, percebe-se que os métodos RST não 
apresentam melhorias significativas quando 
combinados com Mann & Thompson (na 
realidade, para alguns métodos, o desempenho 
foi ligeiramente pior). Ainda, têm um 
desempenho pior quando combinados com o 
sumarizador estatístico GistSumm. Pode-se 
dizer que todos os métodos baseados na RST 
têm desempenhos equivalentes. 
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