
Aplicação do mwetoolkit na 
pesquisa de Combinatórias Léxicas 

Especializadas da linguagem 
legislativa do meio ambiente 

Paulo G. P. Duarte, Anna M. B. Maciel, Cleci R. Bevilacqua

Fourth CAMELEON Project Workshop 
13/12/2013 

Instituto de Informática, UFRGS



• TERMISUL!

• Projeto Combinatórias Léxicas Especializadas (CLEs) da 
linguagem legal, normativa e científica (ProjeCOM Legis). 

• Objetivo!

• Coletar as expressões multivocabulares prototípicas da 
legislação ambiental brasileira e seus equivalentes na 
legislação do meio ambiente dos países do Mercosul, e nas 
leis ambientais da Alemanha, Estados Unidos, França, 
Itália.  

• Criar uma base de dados on-line com as expressões 
coletadas. 

Contextualização
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Objetivo desta comunicação

• Descrever as etapas da aplicação do  extrator de 
expressões multivocabulares (EMs):  mwetoolkit 
em um corpus de uma área especializada 
composto por textos legislativos em português 
brasileiro
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Materiais

• Corpus especializado  

• LegisAmb_br!

• 280 diplomas legais de1934 a 2010  da Base 
Legis do Projeto TERMISUL, UFRGS, baixados 
como < brLegis.zip>. 

• Extensão total: 513.731 tokens e 20.811 types. 

• http://www.ufrgs.br/termisul/bases_textuais/
legis/legislacao_ambiental.php

• Corpus de língua geral !

• PLNBRFULL!

• 100 milhões de palavras da Folha de 
São Paulo. 

•  www.nilc.icmc.usp.br/plnbr

• Lista de padrões de CLEs recorrentes no corpus especializado.
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mwetoolkit

• Ferramenta desenvolvida por Carlos Ramisch para atuar como extrator de 
expressões recorrentes formadas por duas ou mais palavras em textos de 
qualquer língua ou de qualquer linguagem especializada. 

• http://mwetoolkit.sourceforge.net/PHITE.php
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Aplicação
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Pré-processamento 
Etiquetagem

•  Corpus!

• <LegisAmb_br.txt>   

• Ferramenta!

• TreeTagger 
(SCHMID, 1994; 
GAMALLO, 2012)
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Problemas e soluções
• Problemas!

• Causados em função da língua (PB), do domínio (Direito 
Ambiental) e gênero (texto legislativo). 

• Soluções!

• Normalização (lowercase);  

• Conversão dos caracteres acentuados do código latin1 para o 
código UTF8; 

• Eliminação da marcação catalográfica e macroestrutural dos 
textos; 

• Eliminação dos símbolos $, %, º, §.
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Corpus pré-processado

!9



Lista dos padrões
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• Padrões mais recorrentes e menos complexos no 
corpus especializado.



Indexação

• Criação de um índice baseado em uma estrutura de dados que 
permite o rápido acesso a n-gramas de qualquer extensão (suffix 
arrays) ao longo de todo o corpus <taggedLegisAmb_br.xml> e 
no PLNBRFULL.
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Extração de candidatos a CLEs

patterns.xml              corpus.xml                candidates-from-index.xml 
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Candidatos extraídos
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Contagem
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Medidas associativas

• Medidas associativas: 

• mle: Maximum Likelihood Estimator 

• t: Student's t test score
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Medidas associativas
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Contraste: corpus de domínio e corpus de referência
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Etapas seguintes

• Filtragem dos candidatos para que tenhamos uma 
quantidade menor de dados para serem 
analisados. Isso é feito através do próprio 
mwetoolkit, ou utilizando alguma ferramenta 
externa, como R ou MS Excel 

• Análise dos candidatos filtrados.
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