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INTRODUÇÃO

Ensinar uma máquina a interpretar um texto como um humano não é uma tarefa fácil
e esse desafio, chamado de Processamento de Linguagem Natural (PLN), já vem sendo
enfrentado por cientistas há décadas. Uma vez sucedido, no entanto, seus benefícios são
inúmeros, como a rapidez no processamento de dados e o menor esforço manual de
humanos, quando o volume de textos a ser interpretado é grande. Nesse sentido, bases de
dados enormes podem ser exploradas em segundos pelas máquinas, bastando o clique de
um mouse.

Com grande número de textos em seu acervo documental, a Embrapa busca,
atualmente, ter uma ferramenta, com base em PLN, capaz de extrair os locais citados em
cada texto e determinar sua abrangência, restringindo-se ao território brasileiro (i.e, se é
uma mesorregião, microrregião, unidade de federação…). Para isso, utiliza-se um processo
de Reconhecimento de Entidades Nomeadas (REN) - que consiste em determinar se certa
palavra é um nome, um local, uma data… - e tornam-se fáceis atividades que envolvam o
mapeamento desses locais.

Dessa forma, esse trabalho de Iniciação Científica tem como objetivo desenvolver
um software capaz de encontrar esses locais, por meio de bibliotecas de PLN já existentes,
em linguagem de programação Python e com uso de  aprendizado de máquina.

METODOLOGIA

Primeiramente, foram realizadas pesquisas e testes para determinar qual ferramenta
de PLN era mais compatível com o objetivo do projeto. Entre vários dos recursos
explorados, estão o OpenNLP (Fonseca et al, 2019), uma biblioteca desenvolvida para a
linguagem Java, o FreeLing (Fonseca et al, 2019), escrito em C++, o Stanza, NLTK -
Natural Language Toolkit em Python, Spacy, Polyglot e NLPyPort , todas bibliotecas para a
linguagem de programação Python (Gonçalves et al, 2020).
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Para todas as bibliotecas analisadas, foram considerados critérios como facilidade
de manuseio da ferramenta, compatibilidade das funções oferecidas e das funções
necessitadas e, especialmente, afinidade com a língua portuguesa. Após testes e análise,
constatou-se que a ferramenta mais adequada seria o Spacy, que possui um bom Corpus
bem anotado para textos em português, REN aceitável e, principalmente, é uma biblioteca
que recebe manutenção constante, diferente de várias outras, abandonadas por seus
criadores e repletas de bugs.

Para tratamento de dados, foi
redigida uma planilha com 350 excertos de
textos do banco de Tecnologias, Produtos e
Serviços da Embrapa e, manualmente,
foram anotados os locais citados em cada
texto. Assim, formulou-se uma coleção
dourada, ou seja, um gabarito do que o
software desenvolvido deveria ser capaz de
encontrar quando analisasse  aqueles textos.

Toda vez que uma amostra dessa planilha dourada é testada pelo software em
construção, um programa (desenvolvido pela bolsista) compara os resultados achados pela
máquina com a coluna “Geo Localidades” - que contém o gabarito - e retorna o número total
de locais existentes nos textos, a quantidade de acertos feitos pela máquina e a quantidade
de falsos positivos. Desse modo, é possível avaliar os resultados obtidos e reconstruir
regras de aprimoramento para a máquina em construção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os primeiros testes foram realizados com o REN “cru” do Spacy, i.e, utilizando-se o
Corpus de treinamento “pt_core_news_sm” sem treinamento adicional, com a ferramenta tal
como tem sido distribuída. Uma amostra da coleção dourada foi dada à biblioteca, que
deveria retornar todos os locais
encontrados. Os resultados obtidos
foram satisfatórios em relação ao
número de acertos (foram
encontrados 94% dos locais citados
na parte da coleção); porém, a
demasiada quantidade de falsos positivos comprometeu bastante a exatidão da ferramenta.
Foram classificadas como locais 400 palavras erroneamente, o que explicitou a
necessidade de realizar um melhor treinamento da ferramenta.

A solução encontrada foi fazer uso de uma função já disponibilizada pelo Spacy: o
treinamento do Corpus. São dadas para a máquina diversas frases com seus respectivos
gabaritos (todos os locais que devem ser encontrados no texto e entre quais caracteres do
texto o local está) e, a partir desses exemplos, a máquina aprende e torna seu REN mais
adequado aos resultados esperados neste trabalho.
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Os treinamentos foram feitos de maneira estratégica. Primeiramente, o Corpus foi
treinado com os 99 primeiros excertos da coleção dourada - sempre sendo observado a
evolução dos acertos e a atenuação dos falsos positivos - e, após a análise do que a
máquina seguia errando, foram confeccionados exemplos específicos para consertar tais
erros.

É importante ressaltar que o domínio de conhecimento dos textos é extremamente
importante para o treinamento da máquina. Como os textos da Embrapa tratam, na sua
totalidade, de técnicas agropecuárias, termos específicos como nome de cultivares (nova
variedade de planta com características específicas resultantes de pesquisas em agronomia
e biociências) aparecem constantemente (como BRS Mandobi, URS BRS Mesclador,
Pennisetum purpureum ou Arachis pintoi). Assim, após observar que vários dos falsos
positivos encontrados referiam-se à má classificação desses termos, tornou-se necessário
treinar o Corpus para esses casos específicos, a fim de certificar a máquina de que tais
palavras não se referem a locais.

Além desse, outros erros constantes foram observados, como o não reconhecimento
de nomes de biomas ou de termos compostos, como “a Região Sul do Brasil”. A partir de
todos os erros observados, frases específicas para corrigir tais erros foram adicionadas aos
exemplos de treino, e as estatísticas tornaram-se mais interessantes.

Um ponto extremamente perigoso, com o qual deve-se tomar cuidado é a separação
total do material para treino do Spacy e o material para teste. Isso porque, quando uma
máquina recebe um material para treino, aprende armazenando a resposta esperada e
criando padrões a partir dessa. Sendo assim, caso seja testada a eficiência do software
com um mesmo exemplo usado para o seu treino, obteremos a resposta certa, já que a
máquina já sabe qual é a resposta. As estatísticas obtidas com esse método estarão,
portanto, enviesadas, caracterizando um overfitting. Para evitar isso, treinou-se a
ferramenta com os primeiros 99 textos da coleção dourada, e testaremos sua eficiência com
os restantes, como mostrado na Tabela 1.

Qtd. de exemplos nos
treinos

Número de Acertos Falsos positivos

0 (Spacy puro) 320 400

30 310 85

50 312 87

70 315 60

99 312 68

110 326 34
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CONCLUSÕES

Apesar de ser um trabalho repetitivo, massivo e cansativo, o processo de
treinamento do Spacy com um novo corpus, realizado nesta Iniciação Científica, mostrou-se
extremamente eficiente. Os índices de acerto e de falsos positivos são significativamente
melhores que os iniciais, o que indica que, futuramente - quando o projeto for finalizado -
será produzida uma ferramenta de geolocalização confiável, que poderá então ser utilizada
em outros processos de classificação de cobertura geográfica de textos e mesmo em
ampliação de metadados desses textos.

Para produções futuras e aprimoramento do projeto em andamento, é interessante
melhorar ainda mais as estatísticas de acurácia da identificação de locais geográficos,
adicionando mais exemplos ao Corpus de treino do Spacy e, talvez, inserir novas
especificações na máquina para anaĺise de textos de agropecuária, por exemplo, inserindo
mais nomes específicos da área em seu treino.
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