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RESUMO

A quantidade de dados produzidos na Web aumenta a cada dia. Novos serviços como blogs, redes de relacionamentos, sítios dinâmicos e feeds RSS, são alguns exemplos de

como a chamada Web 3.0 tem contribuído consideravelmente na quantidade de dados gerados, permitindo que usuários não apenas acessem conteúdo disponível, mas também

produzam dados de natureza diversa a partir de sua interação com a Web. Dados semi-estruturados provenientes da Web freqüentemente não podem ser integrados com a

utilização de operações providas por SGBDs tradicionais devido à falta de padronização, dados incompletos, dados inconsistentes, erros de digitação, duplicatas, dentre outros

empecilhos. Quando esses dados estão em formato de texto podemos utilizar técnicas de recuperação de informação (RI) e de processamento de texto para estabelecer uma

função de similaridade entre chaves e entre registros. O problema de identificar informação útil no meio de um grande repositório de dados tem gerado vários desafios aos

métodos extração de informação. A Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (Knowledge Discovery from Databases - KDD) e Mineração de Dados (Data Mining - DM)

apresentam técnicas e métodos que visam contornar estas dificuldades. Com os dados integrados, técnicas de Mineração de Dados como agrupamento, classificação e

associação, entre outras, podem ser aplicadas para a extração de conhecimento útil a cerca destes dados. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma

para a extração e integração de dados sobre acidentes rodoviários em fontes heterogêneas para mineração. Após a extração, diversas técnicas de mineração de dados são

aplicadas com o intuito de identificar padrões nos diversos registros sobre acidentes rodoviários nas rodovias federais brasileiras. Como resultado são apresentados mapas

contendo informações sobre as rodovias mais perigosas contendo estatísticas de acidentes considerando a gravidade, clima e horários de maior incidência.
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