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Resumo 

 

Entre os desafios da área de Processamento da Linguagem Natural estão o 

Reconhecimento de Entidades Nomeadas (REN). Entidades Nomeadas (ENs) consistem de 

nomes próprios como nomes de pessoas, organizações, etc. REN é uma tarefa complexa 

devido aos problemas de vagueza e ambiguidade existentes na linguagem natural. A 

dificuldade é ainda acrescida à tarefa quando os textos estão com problemas de formatação 

e/ou escrita e necessitam ser analisados automaticamente. Utilizamos a coleção dourada da 

avaliação conjunta do Segundo HAREM [1] anotados com suas correspondentes ENs, que 

foram processados pelo parser PALAVRAS [2]. Para a avaliação do resultado da tarefa de 

REN foi necessário o alinhamento das anotações do padrão do parser PALAVRAS e do 

HAREM. O programa gerado para alinhar os textos foi desenvolvido na linguagem Python 

3.0 com o uso do módulo de expressões regulares. Para realizar o alinhamento foi necessária a 

construção de um conjunto de heurísticas buscando características de formatação em comum 

entre as anotações. O método utilizado foi segmentar o texto em nível de sentença e realizar 

uma delimitação por pontuação (ponto final, de interrogação ou de exclamação). A princípio 

isso garante o alinhamento porque o número de pontos em um determinado trecho é o mesmo 

independente da anotação sobre o texto. Como resultado do alinhamento, do conjunto de 

textos da coleção dourada do HAREM, conseguimos alinhar 64 de 129 textos, devido aos 

problemas relatados. Destes 64 textos foram identificadas 2147 ENs. Podemos avaliar assim o 

REN do parser PALAVRAS contra a coleção dourada, em 58 % de acertos. 
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