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Resumo. Este artigo descreve uma ferramenta para análise de dados oriundos 

da construção naval que coleta os dados da Web, extrai informações dos 

dados coletados e as analisa em busca de inconsistências. Foi utilizado como 

estudo de caso o Catálogo Navipeças, mantido pela Organização Nacional da 

Indústria do Petróleo. Os resultados mostram empresas com inconsistências 

nos relacionamentos de produção de bens e fornecimento de serviços. 

1. Introdução 

A perspectiva de grande crescimento do setor naval no Brasil exige ações na direção de 

se consolidar e ampliar a participação da indústria nacional fornecedora de bens e 

serviços para este setor. Neste momento há centenas de embarcações encomendadas ou 

em construção nos estaleiros brasileiros. Novos estaleiros e fornecedores nacionais estão 

surgindo, embalados pelo crescimento da indústria naval e do setor de petróleo e gás. 

Neste contexto, surge a necessidade da utilização de ferramentas de TI a fim de 

colaborar na eficiência da cadeia produtiva, mais especificamente, na viabilização da 

interação entre companhias de construção naval e fornecedores de bens e serviços. 

  O Catálogo Navipeças, mantido pela Organização Nacional da Indústria do 

Petróleo (ONIP), armazena informações qualificadas de empresas nacionais, fabricantes 

e prestadores de serviços, diretamente ligados à construção e reparação naval, dando 

visibilidade aos fornecedores cadastrados.  Entretanto, o cadastro de novas empresas no 

catálogo é feito manualmente através de formulários, o que pode gerar determinadas 

inconsistências dos dados provocadas por erro humano ou pela simples desatualização. 

Outro problema se refere ao fato do catálogo não cobrir todas as empresas brasileiras 

com condições de fornecer bens e serviços aos estaleiros. Além disso, o catálogo é 

disponibilizado à comunidade apenas através do seu site na Web [ONIP 2012], em 

formato HTML simples, tornando difícil a integração do mesmo com outras fontes de 

dados do setor. 

 Diante dos problemas apontados, surge a necessidade da criação de um sistema 

de software que colete e analise dados oriundos da indústria naval com dois principais 

objetivos: (i) encontrar inconsistências nas bases de dados, principalmente quanto aos 

relacionamentos entre empresas, bens e serviços; (ii) integrar diversas fontes a fim de 

fornecer uma base de dados mais abrangente em relação à cadeia produtiva do setor 

naval. Este trabalho apresenta a arquitetura de uma ferramenta que satisfaz o primeiro 

objetivo, ou seja, mapear as inconsistências do Catálogo Navipeças. 



  

2. Extração de Informações e Coleta de Dados na Web  

Extração de Informações pode ser definida como a tarefa de identificar informação 

relevante para o usuário, geralmente organizada de forma estruturada, em repositórios 

de dados com pouca ou nenhuma estrutura, como documentos semiestruturados e texto 

em linguagem natural [Appelt 1999]. Para melhorar o desempenho da extração de 

informações da Web, é necessário realizar a coleta das páginas de interesse. 

 Coletores Web, conhecidos também por crawlers ou spiders, são aplicações que 

percorrem a Web de forma automática, armazenando as páginas visitadas bem como os 

recursos disponibilizados pelas mesmas. Os coletores buscam encontrar a maior 

quantidade de páginas Web do universo desejado com o menor custo computacional. 

Coletores que restringem as páginas de interesse com base no conteúdo podem ser 

classificados como específicos ou focados [Dong, Hussain and Chang 2008]. 

3. Arquitetura da Ferramenta 

A Figura 1 apresenta a arquitetura da ferramenta proposta, que é dividida em quatro 

componentes principais. O Coletor recupera os dados do Catálogo Navipeças através 

dos arquivos HTML disponibilizados na Web e os armazena em um banco de dados 

local. O Extrator de Entidades analisa os arquivos coletados e extrai os dados que 

compõem as empresas, bens e serviços do catálogo. Também são extraídas as categorias 

de bens e serviços. O Extrator de Relacionamentos analisa os arquivos coletados em 

conjunto com as entidades já identificadas inferindo três tipos de relacionamentos: 

produção de bens, fornecimento de serviços, e categorias de bens ou serviços. Por fim, o 

Gerador de Relatórios analisa semanticamente os dados extraídos, produzindo o 

Relatório de Inconsistências.  
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Figura 1. Arquitetura da ferramenta para análise de inconsistências 

 O modelo de dados – no nível lógico – do banco de dados local utilizado como 

entrada do Gerador de Relatórios pode ser visto na Figura 2. Bens e serviços são 

caracterizados por uma descrição, pertencem a apenas uma categoria e podem ser 

produzidos ou fornecidos por quaisquer empresas. Empresas são caracterizadas por 

diversos atributos como CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, etc. Os relacionamentos 

Produção e Fornecimento indicam quais empresas estão aptas a fornecer um 

determinado serviço ou produzir um determinado bem. Além dos atributos extraídos dos 

documentos HTML, foram adicionados às entidades outros dois: ID, para identificação 

única de cada instância e Fonte, que corresponde ao URL da página Web que contém o 

dado extraído. O atributo Fonte também foi adicionado a todos os relacionamentos. 



  

Ainda foi adicionado o atributo Candidato que tem por função indicar se os dados 

extraídos foram confirmados através de referências em outras páginas do catálogo ou 

apenas definem bens, empresas e serviços em potencial, ou seja, dados candidatos a 

identificar as entidades.  

 

Figura 2. Modelo ER da ferramenta para análise de inconsistências 

4. Implementação da Ferramenta 

Esta seção descreve a construção dos componentes apresentados na arquitetura. O 

Coletor utiliza a ferramenta Wget [Niksic 2011], padrão para coleta de sites Web em 

ambientes Unix. Os extratores de entidades e relacionamentos foram desenvolvidos 

utilizando a linguagem PHP. O banco de dados foi implementado utilizando o modelo 

relacional no SGBD PostgreSQL. Um script de Shell [Cooper 2011] integra os 

componentes. 

 As páginas Web do catálogo Navipeças são organizadas em três seções 

principais. A primeira seção contém um conjunto de empresas que compõem o catálogo. 

As outras duas definem os bens produzidos e os serviços oferecidos pelas empresas. 

Uma vez coletadas as páginas, o Extrator de Entidades analisa a formatação HTML em 

busca de padrões que identificam as entidades de interesse. Além do conteúdo dos 

arquivos, o endereço de cada página também fornece informação. Os URL são formados 

por uma nomenclatura padronizada de parâmetros enviados por GET, os quais auxiliam 

na identificação das instâncias, sejam estas empresas, bens ou serviços.  

 Para cada empresa há uma página HTML com quatro grupos de informações: 

endereço, contatos, bens produzidos e serviços oferecidos. Estas informações estão bem 

definidas através de comentários únicos, o que facilita a separação de cada porção de 

código. As tuplas extraídas são então adicionadas à relação Empresa no banco de dados. 

Os bens são apresentados em listas não ordenadas organizadas em categorias. As 

informações de interesse são extraídas a partir de cada item das listas. Como não há 

referência explícita aos identificadores das categorias, o Extrator de Entidades utiliza 

um número inteiro com autoincremento. O Extrator de Relacionamentos adiciona o ID 

da categoria aos atributos de cada bem identificado para mapear o relacionamento entre 

as instâncias. As tuplas extraídas são então adicionadas às relações Bens e Categoria de 

Bem. Esse processo é repetido de forma muito similar para o último grupo da página 

HTML (serviços). 



  

 O Extrator de Relacionamentos reanalisa os arquivos HTML em busca das 

relações entre as entidades identificadas. Quando encontradas, essas relações são 

mapeadas para o modelo relacional.  Por fim, o componente consulta o banco de dados 

para obter dois tipos principais de inconsistências: entidades candidatas (EC) e 

relacionamentos candidatos (RC). Por exemplo, empresas inexistentes na seção 

“Empresas”, mas referenciadas na seção “Serviços” são rotuladas como candidatas 

porque não têm uma página com dados de identificação como CNPJ, endereço, etc. 

Relacionamentos entre empresas da seção “Empresas”, referenciadas na seção “Bens”, 

podem ser rotulados como candidatos se não houver informação explícita da produção 

desses bens na página da empresa.  Empresas, bens e serviços passam de candidatos para 

confirmados quando os relacionamentos Produção e Fornecimento têm duas fontes 

(seções distintas). 

 Os experimentos realizados são sumarizados na Tabela 1 que apresenta, para 

cada coleta, o número de instâncias coletadas de cada entidade, o tipo de inconsistência, 

a entidade envolvida e a quantidade de inconsistências identificadas. 

Tabela 1. Inconsistências identificadas no Catálogo Navipeças. 

Coleta Empresas Bens Serviços Tipo Entidade Quantidade 

18/05/2011 205 746 174 
EC Bem 12 

EC Serviço 2 

05/11/2010 125 745 172 
RC Bem 315 

RC Serviço 29 

5. Conclusões 

Este artigo apresentou a arquitetura de uma ferramenta que identifica inconsistências em 

bases de dados do setor naval. Foi utilizado como estudo de caso o Catálogo Navipeças, 

entretanto a ferramenta pode ser adaptada para coletar dados de outras bases do 

segmento naval com pouco esforço de programação.  Como trabalhos futuros podem ser 

destacados: (i) o uso de algoritmos de mineração de dados para automatizar o 

reconhecimento de padrões que atualmente é realizado pelo usuário especialista. (ii) a 

generalização da ferramenta e a coleta de outras bases de dados do setor naval; (iii) a 

integração dessas bases com o Catálogo Navipeças; (iv) a identificação e remoção de 

registros duplicados e (v) a busca na Web por páginas de empresas candidatas a 

participar do catálogo integrado. Uma base de dados mais abrangente contribuirá 

significativamente para o aumento da competitividade do setor naval, garantindo ampla 

igualdade de oportunidades para os fornecedores nacionais. 
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