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Introdução/Objetivos  
A Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) desenvolveu uma série de cadastros 
que armazenam informações sobre as empresas instaladas no Brasil qualificadas para o 
fornecimento de bens e serviços ao setor de petróleo, gás, naval e offshore. O Catálogo 
Navipeças é um exemplo de cadastro da ONIP. Ele armazena informações qualificadas de 
empresas nacionais, fabricantes e prestadores de serviços diretamente ligados à construção e 
reparação naval. No entanto, a forma de representação adotada pelo Catálogo Navipeças pode 
diferir bastante da forma utilizada pelas empresas de prestação de serviço ou fabricantes de 
peças. A Tabela 1 apresenta uma situação hipotética que ilustra a divergência na 
representação do conteúdo dos registros em diferentes bases de dados. O mesmo problema 
ocorre, inclusive de forma mais grave, na especificação de peças. 
 

Tabela 1: Variação na representação da informação em diferentes bases de dados. 
 

Base de Dados Representação do Serviço 
Navipeças Estudos e Projetos – Detecção e Combate a Incêndio para Área Industrial 
Prestador 1 Projeto de Prevenção de Incêndio 
Prestador 2 Cód. S034 – Estudo de combate a incêndios 
Prestador 3 Plano de Proteção contra Incêndio (PPI) 
Prestador 4 Incêndio - Prevenção / Projetos e Instalações Industriais 

 
Com o objetivo de semiautomatizar o processo de casamento entre as bases de dados de bens 
e serviços das empresas da cadeia naval e offshore e o Catálogo Navipeças, este trabalho 
propõe a construção de um componente de software que analisa as bases de dados e, através 
de técnicas de mineração de dados [1], identifica os registros duplicados, ou seja, as tuplas que 
possivelmente representam a mesma entidade do mundo real (bem ou serviço). Este 
componente de software poderá beneficiar empresas do setor e potenciais compradores dos 
produtos e serviços. 
 
 
Metodologia 
As etapas iniciais do projeto foram o estudo dos cadastros da ONIP e a coleta dos dados 
contidos no catálogo Navipeças e em bases de dados de empresas do setor naval e offshore. 
Em seguida, os dados foram pré-processados, interpretados e transformados de acordo com 
um conjunto inicial de técnicas de mineração a ser adotado. Essas técnicas foram estudadas 
com o objetivo de verificar a adequação para a tarefa de identificação de duplicatas. Ainda 
foram analisados componentes de código-fonte aberto que implementam a técnica de 
mineração escolhida. 
 
Resultados e Discussão 
A Mineração de Dados [1] é a principal fase do processo de descoberta de conhecimento em 
bases de dados. Pode ser definida como a análise automática dos dados em busca de 
padrões. É apoiada por algoritmos de aprendizado de máquina [2], estatísticas e técnicas de 
visualização. A Classificação é uma das técnicas de mineração supervisionadas que determina 
um modelo para um atributo classe que é função dos valores dos outros atributos. Este modelo 
preditivo pode ser utilizado rotular uma nova instância com um dos possíveis valores do 
atributo classe. Portanto a classificação mostrou-se como a técnica mais indicada para tarefa 
de identificar duplicatas, visto que tuplas da base de dados que representam a mesma 
entidade do mundo real devem possuir a mesma classe. A implementação do identificador de 
duplicatas estava em andamento no momento da escrita deste resumo. 
 
 
Considerações Finais 
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Como trabalhos futuros podem ser destacados: a documentação do componente de software 
para identificação de duplicatas, a realização de experimentos e a interpretação de resultados 
obtidos. 
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