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O Reconhecimento de Entidades Nomeadas é um dos 
desafios da área de Processamento de Linguagem Natural. 
Ele trata da detecção e classificação de entidades 
nomeadas. Estas entidades são expressões de linguagem 
que caracterizam objetos e informações específicas do 
mundo, normalmente na forma de substantivos próprios. É 
possível caracterizar qualquer tipo de entidade nomeada, 
sendo as mais comuns categorias como Lugar, Pessoa, 
Organização, Data, Valor Monetário, entre outros.
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Para realizar o reconhecimento foi utilizado de técnicas de 
machine learning e redes neurais, para gerar o dataset 
necessário foi utilizado um script de web scraping e obtido 
uma grande quantidade de textos de notícias e artigos 
vindos de sites de notícia (Folha, UOL, etc.).
Estes textos foram em seguida processados e tratados,
resultando em um arquivo onde cada linha apresenta uma 
entidade com sua classificação. Para a classificação foram 
decididas 8 categorias diferentes para serem classificadas : 
Lugar, Pessoa, Organização, Miscelânea, Valor Monetário, 
Porcentagem, Data e Tempo. Numerados de 01 a 08, 
sendo 00 reservado para entidades não-nomeadas.

Fonte: https://towardsdatascience.com/

Este arquivo é classificado manualmente, 
depois lido e analisado pelo programa 
responsável pela rede neural, que constrói 
as listas de entidades e classificações no 
formato correto para input dos modelos 
de rede neural que serão treinados e 
utilizados para previsão.

Para a realização da classificação com rede neural, foi 
utilizado a biblioteca TensorFlow. Foram experimentados 
vários tipos de redes neurais, GRUs (Gated recurrent Unit), 
BILSTM (BIdirectional Long Short-Term Memory) e BILSTM 
com embeddings pré-treinados (outros métodos aprendem 
o embedding durante o treinamento).

O que é NER?

Classificação

Treino da rede neural

Resultados

Foram realizados treinos com todas as redes neurais acima 
para datasets de tamanhos variados, de 300k até 1M de 
entidades. Em seguida como exemplo estão os resultados 
do dataset de ~612k entidades em BILSTM :


