
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OntoAI: uma ontologia para modelar  o domínio 
 da Arquitetura da Informação para Web 

 
 

Por 
 

Edilson Leite da Silva 
 

Dissertação de Mestrado 
 
 

 
 
 

RECIFE-PE 
20 DE AGOSSTO DE 2010 

 



 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 

CENTRO DE INFORMÁTICA 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

 
 
 
 

 
 

EILSON LEITE DA SILVA 
 
 
 
 

OntoAI: uma ontologia para modelar  o domínio da Arquitetura 
da Informação para Web 

 
 
 
 
DISSERTAÇÃO APRESENTADA À PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO DE 
INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO COMO REQUISITO PARCIAL PARA 
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

 
 

ORIENTADOR: DR. FREDERICO LUIZ GONZAGA 
FREITAS 
CO-ORIENTADOR: DR. GUILHERME ATAÍDE DIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECIFE-PE 
20 DE AGOSSTO DE 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silva, Edilson Leite da          
       OntoAI: uma ontologia para modelar o domínio da 

arquitetura da informação para Web / Edilson Leite da Silva. - 
Recife: O Autor, 2010. 
       115  folhas : fig., quadro 
 
      Dissertação (mestrado) Universidade Federal de 
Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2010. 

  
       Inclui bibliografia e apêndice. 
 
      1. Inteligência artificial.  2. Ontologia.  3. Arquitetura da 
informação para web.  I. Título. 
 
      006.3                         CDD (22. ed.)                    MEI2010 – 0133 
 
 



 4 

 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico a minha família (em especial mãe, esposa e 
filhos), com a qual quero compartilhar essa 
conquista. A eles que sempre acreditaram e torceram 
por mim na busca dos meus objetivos.



 6 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Primeiramente agradeço a Deus pelo dom da vida e por tudo que Ele tem me 
proporcionado. Ao mesmo tempo em que agradeço Senhor, peço a sua benção para que eu 
possa passar adiante o conhecimento adquirido, permitindo contribuir com todos que venham 
dele precisar; 

 
A minha família (em especial mãe, esposa e filhos), pelo apoio, confiança e 

compreensão durante esta fase em que estava buscando a realização desta tarefa importante na 
construção de mais um pilar de sustentação para minha vida pessoal e profissional; 

 
Ao meu orientador Prof. Dr. Frederico Luiz Gonzaga de Freitas, (Fred como o 

conhecemos), principalmente por acreditar na viabilidade da realização deste trabalho e por 
tudo que me ajudou durante essa caminhada, pelas explicações, conhecimentos transmitidos; 

 
Ao meu co-orientador Prof. Dr. Guilherme Ataíde Dias, através do qual tive o meu 

primeiro contato com conceitos como ontologias, web semântica e arquitetura da informação 
para web; 

 
Aos professores Ryan Azevedo pela várias revisões da ontologia, Aíssa Romina pela 

revisão metodológica e José Helber pela revisão do português. Seus esclarecimentos e 
contribuições foram de fundamental importância. Além da colega de pesquisa Maria Amélia 
(Mel), suas sugestões foram de grande importância; 

 
Aos colegas que cursamos disciplinas juntos no mestrado, pelos momentos que 

estivemos compartilhando esta realização e principalmente pela troca de conhecimento 
realizada. Em especial ao colega e ex-professor Marcelo Siqueira, pelas várias contribuições 
que se iniciaram já com os incentivos para que eu fizesse o mestrado e permaneceram durante 
o mesmo, sempre se colocando a disposição para esclarecimentos tanto em relação as 
disciplinas quanta a dissertação; 

 
Ao Professor Luiz Dalri e ao Dr. Reginaldo Moura Brasil. A contribuição e ajuda de 

vocês foi fundamental para essa conquista. Lembrarei sempre com gratidão do que vocês 
fizeram por mim e tenho certeza que Deus irá me proporcionar passar este gesto adiante.  

 
Ao professor Dr. José Loureiro (Reitor do Unipê), por ter autorizado a flexibilização 

no meu horário de trabalho, permitindo que eu fizesse o mestrado e continuasse a trabalhar no 
Unipe, onde o hoje sou professor e espero continuar dando minha parcela de contribuição para 
o crescimento desta fabulosa Instituição. 

 
Aos meus colegas de trabalho (Prof, Dr. Marckson meu coordenador na época, 

Katyane e Roberto), a contribuição de vocês também foi fundamental para flexibilização do 
meu horário de trabalho, possibilitando fazer o mestrado e continuar trabalhando no Unipê; 
 

Enfim, a todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente na realização de mais 
um dos meus objetivos, estejam certos que vocês todos são responsáveis por mais uma vitória 
que acabo de conquistar, conquista esta, que já abriu e ainda abrirá as portas para outras 
tantas, assim, a todos vocês o meu eterno agradecimento.  
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Feliz aquele que transfere o que 
sabe e aprende o que ensina” 

 
Cora Coralina



 8 

RESUMO 
 
 
As facilidades proporcionadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC) colaboram para o aumento do volume de informação disponível na Web, permitindo 

que mais pessoas possam disponibilizar informações. As transformações ocorridas nas 

páginas Web tornando-as mais interativas e dinâmicas e a inserção de informações sem 

critérios de organização muitas vezes geram desconforto aos usuários que nem sempre 

consegue localizar o que deseja, diante do grande volume de informação, que aumenta a todo 

instante, proporcionado principalmente pelos avanços relativos a Web. Dessa forma, surgiram 

novas propostas para facilitar no processo de recuperação da informação na Web, como por 

exemplo, a Web Semântica, que através do uso de Ontologias, propõe dar significado 

(semântica) as informações. Outra forma de facilitar a recuperação da informação na Web é 

tornar o ambiente a partir do qual a informação será recuperada, mais intuitivo e padronizado. 

Neste aspecto, existem estudos como os relativos à Arquitetura da Informação para Web, 

dedicados a analisar as melhores formas para tornar os Web sites mais intuitivos aos usuários 

independente do seu grau de formação e/ou nível de conhecimento sobre o site. Portanto, a 

proposta desta dissertação é modelar o domínio da Arquitetura da Informação na Web usando 

ontologia, proporcionando estruturar o conhecimento relacionado a AI para Web, para 

auxiliar tanto no desenvolvimento de sites com interfaces dotadas que proporcione ao 

usuários mais facilidade na recuperação da informação, quanto no ensino da própria disciplina 

de Arquitetura da Informação para Web. Esta modelagem foi realizada usando a linguagem 

Ontology Web Language (OWL), o framework protégé 3.4.1, seguindo os passos da 

metodologia 101. 

 
 
 

Palavras-chave: Web Semântica. Ontologia. Arquitetura da Informação para Web.  
Desenvolvimento de sites.
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ABSTRACT 
 
The resources provided by the Digital Technologies of Information and Communication (DTIC) helped 

to increase the volume of information available on the Web, enabling more people to deploy 

information. The changes occurred in the web pages making them more interactive and dynamic and 

the insertion of information without organizational criteria often produce trouble to users who cannot 

always find what they need. Facing the huge volume of information that increases continuously as a 

result of advances on the Web, new proposals to simplify the process of information retrieval on the 

Web showed up, such as the Semantic Web, which through the use of ontologies that proposes to 

give meaning (semantics) to information. Another way to simplify information retrieval on the Web is 

making the environment from which the information is retrieved more intuitive and standardized. In this 

aspect, studies such as those related to Information Architecture for the Web, dedicated to examining 

the best practices to make Web sites more intuitive to users, regardless of their level of training and/or 

level of knowledge about the site. The purpose of this dissertation is to model the field of Information 

Architecture (IA) on the Web using an ontology to provide structure to the knowledge related to IA and 

to assist the development of Websites with interfaces providing more usability for the users and 

consequently easing information retrieval. The ontology is also helpful for teaching of the discipline 

Information Architecture for Web The modeling was performed using the language Ontology Web 

Language (OWL) and the protégé 3.4.1 framework. The methodology used was the Methodology 101. 

 

Keywords: Semantic Web. Ontology. Information Architecture. Web. Site development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As facilidades proporcionadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) colaboram para o aumento do volume de informação disponível na 

Web, permitindo que mais pessoas possam disponibilizar informações. Os diversos recursos 

da chamada Web 2.0 como blogs, sites de relacionamentos, entre outros, proporciona que 

qualquer pessoa com acesso a Internet possa disponibilizar informações na Web, porém, a 

maioria delas não têm conhecimento sobre a melhor forma de disponibilizar seus conteúdos 

de modo a facilitar na sua recuperação. 

Pesquisadores, como, cientistas da computação, arquitetos da informação 

bibliotecários, cientistas da informação, através das suas pesquisas, têm desenvolvido 

técnicas, metodologias e ferramentas necessárias à recuperação da informação, como as 

apresentadas em (BAEZA-YATES; RIBEIRO NETO, 1999), usadas para recuperar 

informações mais específicas a determinadas situações.  

Diante do grande volume de informação, que aumenta a todo instante, proporcionado 

principalmente pelos avanços relativos a Web, surgiram novas propostas para facilitar o 

processos de recuperação da informação na Web, como exemplo, a Web Semântica, que 

através do uso de Ontologias, propõe dar significado (semântica) às informações. Também 

permite aplicar formalismos para possibilitar a sua recuperação através de agentes de software 

que utilizando as marcações semânticas poderão identificar de forma mais rápida e precisa, as 

informações pelas quais o usuário está buscando, ficando para este, o papel de decidir qual(is) 

e como usar a(s) informação(ões) diante do contexto no qual esta se encontra (BERNERS-

LEE, 2001).  

Outra forma de facilitar a recuperação da informação na Web é tornar o ambiente a 

partir do qual a informação será recuperada, mais intuitivo e padronizado. Neste aspecto, 

existem estudos como os relativos à Arquitetura da Informação para Web (MORVILLE; 

ROSENFELD, 2006), dedicados a analisar as melhores formas para tornar os Web sites mais 

intuitivos aos usuários independente do seu grau de formação e/ou nível de conhecimento 

sobre o site. 

Atualmente existem pesquisas consolidadas referentes à Web Semântica e Ontologias, 

através de vários grupos de estudo, centros de pesquisas, universidades, etc, em diversas 

partes do mundo, inclusive com a adoção de metodologias e tecnologias testadas e validadas, 

(FREITAS, 2003), (BREITMAN, 2005), (AZEVEDO, 2008). Em relação Arquitetura da 
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Informação para Web, também já são adotados alguns princípios básicos usados por 

arquitetos da informação para desenvolverem seus trabalhos, os quais usam metodologias 

como as propostas por (SAPIENT, 2000 apud MORROGH, 2003), (BUSTAMANTE, 2004), 

(MORVILLE; ROSENFELD, 2006). 

A Arquitetura da Informação para Web recomenda princípios para construção de 

interfaces Web de modo a prover acesso facilitado à informação para o usuário. Dessa forma, 

a AI é uma tarefa realizada por humanos (arquitetos da informação), que são responsáveis por 

fazer o balanceamento entre o contexto, o conteúdo e as necessidades dos usuários dos sites, 

enquanto a Web semântica estrutura a informação para facilitar a sua recuperação pelos 

agentes de software, através da sua arquitetura em camadas que possibilita estruturar, 

formalizar, relacionar e inferir conhecimento sobre as informações. No capítulo 3, será 

descrita como está estruturada a arquitetura da Web semântica. 

Portanto, modelar o domínio da Arquitetura da Informação na Web usando ontologia, 

proporcionará estruturar o conhecimento relacionado a AI para Web, para auxiliar no 

desenvolvimento de sites com interfaces dotadas de mais facilidades de acesso para os 

usuários e conseqüentemente facilitar na recuperação da informação, além de puder ser usada 

como ferramenta de ensino. 

 

 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

 

O excesso de informação disponível na Web, além da forma desorganizada como é 

disponibilizada, dificulta o acesso e recuperação destas por parte dos usuários. As 

transformações ocorridas nas páginas Web tornando-as mais interativas e dinâmicas e a 

inserção de informações sem critérios de organização muitas vezes geram desconforto aos 

usuários que nem sempre consegue localizar o que deseja.   

Muitas empresas perdem clientes por que os mesmo não conseguem encontrar os 

produtos, serviços ou informação que procuram nos seus portais, fazendo com que os mesmos 

abandonem o site e vá procurar em outro, não retornando mais. Isso gera insatisfação dos 

clientes/usuários, os quais passam a procurar o que precisam em outros fornecedores, assim, a 

empresa perde clientes e recursos monetários, lavando a prejuízos muitas vezes irreparáveis. 

Segundo Reis (2007), existe uma pesquisa da Vividence, feita com 69 webistes, 

apontando que 5 dos 7 principais problemas dos websites são relacionados à Arquitetura de 
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Informação: resultados de busca mal organizados, arquitetura de informação pobre, home 

page desorganizada, rótulos confusos e navegação inconsistente. O IDC também realizou uma 

pesquisa e constatou que existem nas empresas custos relativos à busca de informação 

inexistente, falha em encontrar informação existente ou recriar informação não encontrada, 

em torno de 15 milhões de dólares Alves (2005). Para Morville e Rosenfeld (2006), a 

arquitetura da informação afeta diretamente os custos de encontrar uma informação e de não 

encontrá-la, os custos de construção e manutenção dos Websites, os custos de treinamentos de 

funcionários e até a valorização da marca. 

Esses problemas, muitos vezes são provocados pela desorganização das informações 

nos portais em vários seguimentos da sociedade, tanto no seguimento público quanto privado, 

entre outros, por exemplo, em sites de comércio eletrônico, pode-se encontrar empresas com 

páginas diferentes, variando até da matriz para uma filial, isto pode causar perdas irreparáveis, 

desde a venda que deixou de ser realizada e até o cliente que poderá não retornar mais a 

página de empresa, além dos custos com a revisão do site, para corrigir tal deficiência.  

Segundo (ALVES, 2005), uma pesquisa do Forrester Research Group atestou que o custo de 

uma revisão completa de um website é, aproximadamente, 30 vezes maior do que o custo de 

testes de usabilidade se incorporados logo no início.  

Caso semelhante acontece em instituições publicas como, exemplo, as Universidades 

Federais brasileiras, todas vinculadas ao mesmo governo, e ao Ministério da Educação, que ao 

invés de criar um modelo único, permite que cada Universidade crie o seu próprio portal, cada 

um, com características diferentes, assim, se um determinado usuário está acostumado a 

encontrar informações sobre pós graduação na Universidade Federal do seu Estado, em um 

determinado lugar na página desta universidade, ao procurar esta mesma informação em outra 

Universidade que disponibiliza essa mesma informação em outro lugar da página, vai perder 

tempo para encontrá-la, correndo o risco até mesmo de não encontrar. 

A recuperação da informação é um campo de pesquisa que teve inicio nos anos 50, 

tendo sua evolução nos anos 70 quando ocorre o aumento do volume de dados nas grandes 

bases de dados, nesta época foram desenvolvidas várias técnicas de recuperação de 

informação (BAEZA-YATES; RIBEIRO NETO, 1999), usadas isoladamente (dependendo do 

caso) ou de forma conjunta para possibilita a recuperação da informação contida em grandes 

bases de dados, geralmente para tratar de problemas específicos. 

Com o surgimento da Web e seu posterior crescimento desordenado o grande volume 

de informação dificulta a recuperação da informação para uso em tempo hábil. Diante dessa 

situação as propostas da Web semântica e da Arquitetura da Informação para Web, apoiadas 
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pelas tecnologias que lhes dão suporte, vêem a facilitar na recuperação da informação na 

Web.  

A Web semântica oferece várias contribuições, nos mais diversos campos de estudos 

relativos ao tratamento da informação (SOUZA; ALVARENGA, 2006), através da sua 

proposta de estruturar o conteúdo da Web (BERNERS-LEE, 2001), (CUNHA, 2002), 

(BREITMAN, 2005), (CARLAN, 2006). Dessa forma, é necessário que agentes percorram a 

rede, página a página, para realizar tarefas consideradas sofisticadas para o usuário. Para 

facilitar a realização dessas tarefas é fundamental o uso de ontologias, que fornecem um 

vocabulário compartilhado para modelar um determinado domínio (área do conhecimento), 

seus conceitos, propriedades, relações, restrições (GRUBER, 1993), (BERNERS-LEE, 2001). 

As ontologias são a principal camada da Web semântica e existem vários tipos de ontologias 

classificadas de acordo com a sua finalidade. 

Já a Arquitetura da Informação para Web define as formas básicas para disponibilizar 

informações nos websites, através dos seus componentes, que são os sistemas de organização, 

navegação, rotulação e busca e das estruturas de representação, numa tentativa de melhorar da 

estrutura dos websites, permitindo mais usabilidade e conseqüentemente facilitar a 

recuperação da informação na Web. Para que tais componentes sejam aplicados no 

desenvolvimento de Web sites, existem propostas de metodologias com recomendações para 

cada etapa do desenvolvimento da Arquitetura da Informação para Web, com base em estudos 

relativos a usabilidade, estudo do usuário e interface homem-máquina (SAPIENT, 2000 apud 

MORROGH, 2003), (BUSTAMANTE, 2004), (MORVILLE; ROSENFELD, 2006) e 

(CAMARGO, 2010). 

 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Tanto a Arquitetura da Informação na Web, quanto Web semântica são propostas 

muito discutidas pelas comunidades de estudos relativos a essas temáticas, porém não existe 

uma integração entre essas propostas, seus estudos e resultados são realizados de forma 

independente, embora ambas visam proporcionar facilidades na recuperação da informação na 

Web. 

A Arquitetura da Informação para Web, colaborando através da definição dos 

componentes para tornar as interfaces Web mais atrativas e usáveis, é um trabalho 



 20 

desenvolvido pelo arquiteto da informação, pessoa responsável por definir como deve ser 

dispostos os componentes da Arquitetura da Informação para Web no site. E, a Web 

semântica, que possibilita formalizar o conhecimento para ser tratado por máquinas, 

representadas pelos agentes de software que realizam o trabalho de busca inviável ao humano, 

o qual tomará decisões sobre as informações a ele apresentados pelos agentes. 

Este trabalho, é uma forma de integrar as propostas da Arquitetura da Informação para 

Web e da Web semântica, formalizando o domínio da Arquitetura da Informação para Web  

usando ontologia, para auxiliar no processo de desenvolvimento de sites que proporcione 

facilidades na recuperação da informação. Diante do exposto, surge o questionamento que 

embasa o desenvolvimento deste trabalho. De que forma a modelagem do domínio da 

Arquitetura da Informação para Web utilizando ontologia, poderá contribuir no processo de 

desenvolvimento de interfaces Web que proporcione mais facilidades na recuperação da 

informação? 

Para responder este questionamento parte-se da hipótese de que ao modelar o domínio 

da Arquitetura da Informação para Web usando uma ontologia, proporciona-se melhor 

formalização, compartilhamento e reuso dos conceitos, relações e restrições do referido 

domínio, proporcionando melhor entendimento sobre a prática de desenvolvimento de sites 

onde o usuário tenha mais facilidade para encontrar as informações que deseja. 

Para validar esta hipótese se faz necessária a modelagem do domínio como será 

descrita no capítulo 4. Através desta modelagem, busca-se atingir os objetivos desta 

dissertação, os quais são apresentados na próxima seção. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Modelar o conhecimento do domínio da Arquitetura da Informação para Web 

utilizando uma ontologia para facilitar o uso da Arquitetura da Informação para Web  pelos 

desenvolvedores de sites, os quais poderão utilizar metodologias para empregar os seus 

componentes, permitindo a criação de sites que proporcione mais facilidades na recuperação 

da informação. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Para alcançar o objetivo principal apresentado, será necessária a realização de 

atividades intermediárias, os objetivos específicos, que são: 

• Formalizar o domínio da arquitetura da informação para Web, a partir dos seus 

componentes e metodologia, para auxiliar no desenvolvimento de interfaces Web. 

• Permitir o desenvolvimento de ontologias de aplicação a partir da OntoAI. 

• Possibilitar a utilização da OntoAI para auxiliar no ensino da disciplina Arquitetura da 

Informação para Web, adotada em programas de pós graduação em áreas de estudos 

relacionados a recuperação da informação. 

• Apresentar cenários de utilização da OntoAI, bem como as respectivas contribuições 

para estes cenários. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 
 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O presente capítulo faz uma 

introdução do trabalho mostrando a problematização, proposta e objetivos do trabalho; O 

capítulo 2 aborda os principais conceitos da Arquitetura da Informação para Web  como a 

definição, componentes e metodologias; O capítulo 3 discute os conceitos relacionados a 

ontologias, definição, classificações, metodologias, ferramentas e linguagens; O capítulo 4 

descreve a modelagem da ontologia, suas principais classes, hierarquias, relacionamentos; No 

quinto e último capítulo são discutidas as contribuições que o trabalho já pode oferecer e 

alguns trabalhos futuro que foram identificados e podem ser desenvolvidos para agregar 

novas contribuições. 
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2. ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO PARA WEB 

 
 
2.1 INTRODUÇÃO 
 
 

As facilidades proporcionadas pelas TDIC trazem um fato a principio contraditório, 

elas têm colaborado enormemente para o aumento do volume de informação disponível na 

Web, mas os usuários que buscam as informações nem sempre encontram e/ou perdem muito 

tempo para encontrá-las em tempo hábil e de fontes confiáveis. 

Essa dificuldade se dá principalmente porque grande parte do conteúdo disponível na 

Web não possui significado semântico para relacionar os termos. Nem todos os que estão 

disponibilizando as informações tiveram o devido treinamento. Outro problema está nos 

ambientes a partir dos quais buscam-se as informações. As interfaces Web, geralmente, não 

são desenvolvidas considerando a recuperação, manipulação e disseminação da informação. 

Os profissionais da informação, através das suas pesquisas vêem desenvolvendo 

técnicas, metodologias e ferramentas necessárias à manipulação da informação. Inicialmente 

foram desenvolvidas técnicas como as apresentadas em (BAEZA-YATES; RIBEIRO NETO, 

1999), que ainda são muito usadas atualmente, principalmente para recuperação de 

informação em base de dados específicas, onde essas técnicas podem ser usadas de forma 

isoladas e/ou combinadas. 

Com o crescimento informacional causado principalmente depois dos avanços 

relativos a Internet, o conteúdo disponibilizado cresce em função exponencial dificultando 

ainda mais a recuperação da informação, visto que o modelo usado na Web atual (Web 

sintática) ainda não proporciona maiores facilidades aos usuários que necessitam de 

informação rápida e precisa. 

Para tentar diminuir tal problema e proporcionar mais facilidades ao usuário, existem 

propostas como a de colocar semântica no conteúdo disponibilizado na Web (Web 

semântica), através das relações entre os significados dos conceitos abordados nos termos 

disponibilizados na grande rede. A Web semântica, segundo (BERNERS-LEE, 2001) propõe 

estruturar o conteúdo que está disperso na Internet para que homens e máquinas possam 

trabalhar de forma cooperativa na recuperação da informação. Essa proposta será discutida no 

capítulo 3. 

Outra forma de facilitar a recuperação da informação na Web é tornar o ambiente a 

partir do qual a informação será recuperada, mais intuitivo ao usuário que irá dar início a 
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busca pelas informações desejadas além da forma como tais informações são apresentadas ao 

usuário. Neste contexto, existem estudos sobre arquitetura da informação para Web, para 

definir a combinação de esquemas de organização, rotulação, navegação e busca dos Websites 

e intranets (MORVILLE; ROSENFELD, 2006). 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relativos a Arquitetura da 

Informação para Web. Não seção 2.2 é feita uma conceitualização da Arquitetura da 

Informação para Web . A seção 2.3, trás os seus componentes e estruturas de representação. 

Na seção 2.4 a metodologia da Arquitetura da Informação para Web . Na seção 2.4 faz-se uma 

relação entre Arquitetura da Informação para Web e Ciência da Computação para mostrar a 

importância do trabalho conjunto dos profissionais dessas duas áreas. A seção 2.6 apresenta as 

considerações sobre o capítulo. 

 
 
2.2 CONCEITUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO PARA WEB 

 

O termo Arquitetura de Informação surgiu antes da popularização da Internet. Ele foi 

criado por Wurman, em 1976, para denominar seu trabalho de tornar a informação mais 

compreensível. Sua motivação foi a enorme oferta de informação, nossa contemporaneidade, 

que provoca nos usuários uma sensação de distanciamento entre o que se compreende e o que 

se deveria compreender, Reis (2007). Seus conceitos foram inicialmente aplicados na 

organização de materiais gráficos, como guias, mapas e atlas, mas se espalharam por diversos 

outros campos, que vão desde a organização do layout de museus até a estruturação de 

imagens radiográficas para uso médico. 

A primeira conferência internacional sobre Arquitetura de Informação da American 

Society for Information Science (ASIS) ocorreu em abril de 2000 com o nome Defining 

Information Architecture Desde então a ASIS realiza anualmente o IA Summit, a mais 

importante conferência internacional sobre o tema. Em 2002 surgiu a primeira comunidade 

formal de profissionais de Arquitetura de Informação, o Asilomar Institute for Information 

Architecture (AIfIA) que, em 2005, mudou seu nome para Information Architecture Institute 

(IAI), contando com mais de 1000 membros em 60 países, esse instituto é uma organização 

sem fins lucrativos composta por voluntários e dedica-se ao avanço e promoção da 

Arquitetura da Informação. (THE INFORMATION ARCHITECTURE INSTITUTE, 2002). 

A Arquitetura da Informação para Web define os componentes de busca, rotulação, 

navegação, organização e estruturas de representação, como sugestão para estruturar os 
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websites, melhorando a usabilidade e conseqüentemente facilitando a recuperação da 

informação na Web. Para que tais componentes sejam aplicados no desenvolvimento de 

websites, são recomendadas metodologias com base em estudos relativos a usabilidade, 

interface homem-computador  e estudo do usuário. 

A arquitetura da informação no design de websites foi inicialmente abordada por 

Rosenfeld e Morville (2006). Eles apresentam quatro possíveis definições para arquitetura da 

informação, são elas: 

• O design estrutural de ambientes de informação compartilhados; 

• A combinação dos esquemas de organização, de rotulação de busca e de navegação 

dentro de websites e intranets; 

• A arte e a ciência de dar forma a produtos e experiências de informação para suportar 

a usabilidade e a findability;  

• Uma disciplina emergente e uma comunidade de prática focada em trazer princípios 

do design e arquitetura ao espaço digital. 

Os autores justificam que não apresentam uma definição única para a Arquitetura da 

Informação para Web, por que as pessoas têm diferentes opiniões sobre o design de Websites, 

opiniões estas, que dependem de vários fatores, desde a formação até questões culturais. 

O IAI define Arquitetura da Informação para Web como “a arte e ciência de organizar 

e rotular, Web sites, intranets, comunidades online e software, para suportar usabilidade”. 

(THE INFORMATION ARCHITECTURE INSTITUTE, 2002, p.1). 

Já Straioto apresenta uma definição mais ampla que aborda além dos componentes da 

da Arquitetura da Informação, os aspectos relativos ao usuário as informações do site. 

“A Arquitetura da Informação refere-se ao desenho das informações: 

como textos, imagens e sons são apresentados na tela do computador, 

a classificação dessas informações em agrupamentos de acordo com 

os objetivos do site e das necessidades do usuário, bem como a 

construção de estrutura de navegação e de busca de informações, isto 

é, os caminhos que o usuário poderá percorrer para chegar até a 

informação”. (STRAIOTO, 2002, p. 20) 

Segundo Reis (2007), a Arquitetura da Informação para Web pode contribuir para 

diminuir o caos informacional que vivenciamos, levando a uma redução de tempo e custo para 

pessoas e empresas. Assim, com a Arquitetura da Informação para Web, seria possível reduzir 

o tempo de encontrar informação, o tempo de não encontrar informação, custos com 



 25 

construção e manutenção de websites, despesas com treinamentos de funcionários, além de 

aumentar a valorização da marca. 

Segundo Rosenfeld e Morville (2006), a Arquitetura de Informação para Web busca 

compreender e atender a três dimensões de variáveis para organizar a informação, fazendo um 

balanceamento dessas variáveis, como ilustra a figura 1. 

 

 
Figura 1: Três variáveis que dimensionam a organização da informação 

Fonte: Adaptado de Morvillle e Rosenfeld (2006) 

 

A primeira dimensão são os usuários, dos quais são analisados suas necessidades, 

hábitos e comportamentos. A segunda dimensão analisa as características do conteúdo que 

será apresentado (volume, formato, estrutura, governança, dinamismo, etc.). Por fim a terceira 

dimensão verifica as especificidades do contexto de uso do sistema de informação (objetivo 

do website, cultura e política da empresa, restrições tecnológicas, localização, etc.). 

 

2.3 COMPONENTES DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO PARA WEB 

 

Para Rosenfeld e Morville (2006) os componentes da Arquitetura da Informação para 

Web, são denominados como sistemas interdependentes, cada um com suas recomendações e 

aplicações próprias, são eles: 

• Sistemas de Organização (Organization System) – agrupa e categoriza o conteúdo 

informacional; 

• Sistema de Navegação (Navegation System) – determina a maneira de navegar, de 

mover-se pelo espaço informacional e hipertextual; 
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• Sistema de Rotulação (Labeling System) – determina as formas de representação e 

apresentação da informação, definindo cada um dos elementos informativos; 

• Sistemas de Busca (Search System) – determina as perguntas que os usuários podem 

fazer e as respostas que podem obter. 

• Estruturas de Representação (Structures of Representation) – são os metadados, 

vocabulários controlados e tesauros. Neste trabalho também considera-se que as 

ontologias fazem parte das estruturas de representação, porque também podem ser 

usadas para representar conhecimento.  

 

2.3.1 Sistema de Organização 

 

Ao acessar um website, o usuário quer resolver seus problemas, alcançar seus 

objetivos e concluir suas tarefas, assim, um website, como qualquer outro sistema de 

informação, precisa que as suas informações estejam organizadas para que o usuário consiga 

encontrar facilmente o que deseja.  

O sistema de organização é o componente da Arquitetura de Informação para Web que 

tem por função definir as regras de classificação e ordenação das informações que serão 

apresentadas e aplicá-las categorizando todos os conteúdos oferecidos (ROSENFELD; 

MORVILLE, 2006). Seu principal desafio é organizar a informação de forma a torná-la 

facilmente compreensível e que ajude o usuário a encontrar o que precisa para atingir seu 

objetivo. 

Para facilitar o acesso as informações contidas nos websites, é necessário categoriza-

las, pois, só assim o usuário encontrará de maneira ágil o que procura. Segundo Jacob & 

Shaw (1998) apud Reis (2007, p.74),  “categorização é um mecanismo cognitivo fundamental 

que simplifica a interação do indivíduo com o ambiente: ela não apenas facilita o 

armazenamento da informação, mas também reduz a demanda da memória humana”. 

A categorização é realizada através dos sistemas de classificação que abrange desde a 

organização de bibliotecas físicas, como por exemplo, a Classificação Decimal Universal 

(CDU) e linguagens documentárias, como os tesauros, além de outras formas de 

representação, a exemplo dos vocabulários controlados, além das ontologias, que ganharam 

mais conotação com a Web semântica. Com ontologias, além de classificação e relações entre 

os termos, é possível determinar suas propriedades, restrições e axiomas, o que possibilitam 

inferir conhecimento sobre o domínio que está sendo trabalhado.  

A organização das informações em websites apresenta várias dificuldades como: 
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• Ambigüidade – por que a classificação é baseada na linguagem humana que é ambígua 

por natureza, assim, um mesmo termo pode ter interpretações diferentes dependendo 

do contexto; 

• Heterogeneidade – mistura diversos tipos de conteúdos como texto, imagem, vídeo 

que podem está em vários formatos diferentes; 

• Diferenças de perspectivas – cada criador tem sua visão de mundo e cultura diferente; 

• Políticas internas – as organizações tendem a organizar as informações de forma a 

destacar alguns atributos e esconder outros de acordo com seus interesses; 

• Estética – além de uma organização compreensível, os websites precisam ser 

agradáveis e bonitos, porém a estética não deve prevalecer sobre a compreensão da 

informação, ou seja, a forma deve se adequar o conteúdo, e não o contrário. 

Segundo Reis (2007), é possível identificar esquemas de organização de informação 

em Websites, que estão classificados em grupos maiores e seus respectivos subgrupos. Esse 

esquema está resumidos no quadro 1. 

Alfabeto: Indicado para grandes conjuntos de informação e públicos 

diversificados. 

Ex.: Dicionários, enciclopédias. 

Cronológico: Indicado para mostrar a ordem cronológica de eventos. 

Ex.: Guias de TV, sites de notícias. 

Exata. Divide a informação 

em categorias bem definidas e 

mutuamente exclusivas com 

regras claras para incluir 

novos itens. 

Indicado quanto o usuário 

sabe exatamente o que deseja. 

Geográfico: Compara informações vindas de diversas localidades. 

Ex.: Previsão do tempo, pesquisa política 

Tópico (assunto): Divide a informação em diferentes tipos (assuntos), 

modelos ou perguntas a serem respondidas. 

Ex.: Supermercados, páginas amarelas. 

Tarefa: Organiza a informação em conjuntos de ações. Muito usando em 

aplicações na Web. 

Ex.: Menus de um aplicativo (Editar, Exibir, Formatar) 

Ambígua: Divide a 

informação em categorias 

subjetivas. Baseia-se na 

ambigüidade da língua e na 

subjetividade humana. 

Indicado quanto o usuário não 

sabe exatamente o que deseja. Metáfora: Utilizado para orientar o usuário em algo novo baseado em 

algo familiar. 

Ex.: Foto de uma casa no site de uma loja que vendo móveis. 
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Hibrido: Reuni dois ou mais 

esquemas de organização. 

Pode causar confusão ao 

usuário. 

É muito encontrado o esquema em tópicos (assunto) junto com outros 

esquemas como o alfabeto e cronológico. 

Quadro 1: Esquema de organização da informação 
Fonte: Adaptado de Reis (2007) 
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2.3.2 Sistema de Navegação 

 

 

Segundo Nielsen (2000) apud Reis (2007) um bom sistema de navegação deve, 

responder sempre a três perguntas: Onde estive? Onde estou? Aonde posso ir? , isto é, 

permitir que em qualquer parte do site onde o usuário esteja independente de quantos níveis 

ele tenha percorrido, possa ser capaz de identificar o percurso que realizou como também, 

visualizar as opções que terá para continuar sua navegação, o que possibilita, por exemplo, 

voltar a seções visitadas no início da navegação sem precisar necessariamente passar por 

níveis intermediários da navegação. 

Existem diferentes tipos de subsistemas de navegação, a seguir serão descritos cada 

um de acordo com sua função e com o papel que desempenham dentro do site. Inicialmente 

são divididos em sistemas de navegação embutidos e sistemas de navegação complementares, 

cada um ainda é dividido em subsistemas mais específicos como mostrado a seguir. 

Os sistemas de navegação embutidos ajudam os usuários na identificação das 

principais informações disponibilizadas nas páginas dos sites, são eles: global, local e 

contextual. 

• Sistema de navegação global – Barra com uma seqüência de links para áreas chaves 

do site, são as grandes categorias do sistema de organização e geralmente está 

localizado na parte superior do site, podendo ser repetido na parte inferior, 

principalmente quando é necessário barra de rolagem vertical para visualização da 

parte inferior da página, o que acaba escondendo a parte superior onde geralmente está 

o sistema de navegação global.  

• Sistema de navegação local – São áreas de navegação que abordam categorias de 

assuntos mais específicos e geralmente estão localizados do lado esquerdo do site. 

Outra característica freqüentemente encontrada nestes subsistemas é a sua estrutura 

hierárquica, em forma árvore ou diretório. Normalmente o conteúdo deste sistema 

corresponde a um maior detalhamento dos termos do sistema de navegação global. 

• Sistema de navegação contextual – Localiza-se na parte central do site, com tópicos 

relacionados a contextos específicos que podem ser acessados através de links e/ou 

rótulos, levando a outra página relacionada ao assunto e/ou mais detalhes sobre o 

contexto atual, dentro do próprio site e/ou levando a uma página externa. 

Já os sistemas de navegação suplementares servem como opções complementares para 

auxiliar na navegação do usuário, eles são: mapa do site, índice e guia. 
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• O mapa do site - apresentam uma visão geral sobre os níveis e subníveis que podem 

ser percorridos pelo usuário durante sua navegação. 

• Os índices - são estruturas organizadas obedecendo a uma seqüência lógica. 

Geralmente são organizados por esquema de organização exata o que facilita bastante 

ao usuário chegar rapidamente a informação desejada, principalmente quando ele sabe 

exatamente o que procura. 

• Os guias - orientam os usuários a seguir uma seqüência de passos para realizar uma 

determinada operação desejada. 

 
 

2.3.3 Sistema de Busca 

 

 

O sistema de busca é fundamental para organização nos websites, principalmente nos 

sites de grande porte onde existem muitos níveis de navegação e em sites de conteúdo muito 

dinâmico, possibilitando os usuários usar a alternância entre a busca e a navegação. Nestes 

casos, através do sistema de busca, o usuário pode chegar mais rapidamente à informação 

desejada. 

Para o projeto de um sistema de busca, deve considerar um ciclo que começa e termina 

com o usuário, pois o mesmo tanto entra com as informações a serem pesquisadas, quanto 

avalia os resultados das pesquisas. Este ciclo começa com a consulta realizada na interface de 

busca, que é repassada ao engenho de busca, o qual percorre o conteúdo em para tentar 

localizar a informação, que serão retornadas ao usuário, como mostra a figura 2. 

(MORVILLE; ROSENFELD, 2006). 

 
Figura 2: Anatomia básica do sistema de busca 
Fonte: Rosenfeld e Morville (2006, p.150) 
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Inicialmente o usuário entra com as informações, as quais acreditam representar o que 

ele deseja como resultado. Geralmente são palavras-chave simples ou compostas digitadas na 

interface de busca (caixa de busca), que poderá ser parte integrante da interface geral da 

página. Neste caso, geralmente localizada na barra que representa o sistema de navegação 

global, na parte superior direita. Mas que também pode ser encontrada em outra parte da 

página. 

A interface de busca também pode possibilitar consultas avançadas. Neste caso, são 

direcionadas para outra página onde estão disponíveis opções para o usuário escolher formato, 

quantidade de página a serem retornadas, palavras a serem escolhidas da consulta, índice, etc. 

Esta opção pode ser implementada em qualquer tipo de site, mas normalmente encontra-se 

nos que são especializados em buscas. 

A partir das informações inseridas na interface de busca, os engenhos de busca irão 

procurar no conteúdo do site, resultados que possam contemplar o que o usuário deseja. Tais 

consultas quando realizadas em sites de busca procuram as informações na Web, já quando 

elas são realizadas em um sistema de busca interno ao site, as informações serão obtidas a 

partir do conteúdo interno ao mesmo. 

Independente da consulta ser interna ou externa ao site, é fundamental que o conteúdo 

seja dotado de marcações, que devem ser realizadas, através das estruturas de representação, 

facilitando o trabalho dos engenhos de busca na recuperação de tais informações. Vale 

salientar que ontologias também podem contribuir muito neste aspecto, tornando as páginas 

semanticamente relacionadas, possibilitando a recuperação por meio de relacionamentos entre 

páginas que tratam da mesma informação. 

Feita a busca das informações solicitadas no conteúdo, o resultado (com ou sem as 

informações desejadas), será retornado para o usuário. Este resultado, para ser apresentado 

obedece alguns critérios definidos nos algoritmos utilizados pelos buscadores. As páginas 

com resultados normalmente trazem informações listadas em tópicos por ordem de relevância, 

opção para acesso as páginas seguintes quanto os resultados ocupam mais de uma página, 

quantidade de resultados encontrados, etc. Já as páginas sem resultado, devem oferecer 

formas de reformulação da consulta com base nas informações anteriores, sugerindo entradas 

semelhantes e/ou fazendo correções de possíveis erros na busca anterior. 

O usuário é o principal ator desde cenário de realização da busca até o resultado 

retornado, pois cabe a ele formular boas consultas condizentes com o que deseja encontrar, 

analisar os resultados encontrados e reformular novas consultas para o caso de informações 

não encontradas nas buscas iniciais. 
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No entanto, o sistema de busca, deve ser planejado de forma a facilitar o usuário, 

apresentado algumas características como busca avançada e algoritmos com vários critérios 

para recuperação das informações, além do conteúdo que precisa ser dotado de marcações por 

meio de metadados, bem como relações semânticas entre seus conceitos.  

 

 

2.3.4 Sistema de Rotulação 

 

 

Um rótulo é um símbolo lingüístico para representar um conceito e tem como objetivo 

comunicar o conceito sem ocupar muito espaço na página. Nos websites os rótulos são usados 

nos menus, links e metadados para indexação. Os rótulos podem ser links textuais quando 

composto por uma ou mais palavras, ou ícones (links não textuais) que são pequenas imagens 

para representar os conceitos. 

Existem algumas combinações para criação de rótulos em sistemas de navegação, 

como por exemplo: página inicial; busca; fale conosco; ajuda; notícias; sobre, etc, variando a 

nomenclatura de acordo com a língua em que o site se encontra. Os rótulos devem refletir a 

linguagem dos usuários e não dos proprietários do site. Verificar rótulos já usados em sites 

semelhantes e usar vocabulário controlado são algumas medidas necessárias para elaborar 

esses sistemas. 

Para Rosenfeld e Morville (2006) etiquetar é uma forma de representação. Assim, a 

meta de um rótulo é comunicar eficazmente a informação, ou seja, carregar significado sem 

levar muito do espaço de uma página ou o espaço cognitivo de um usuário. Segundo Reis 

(2007), o sistema de rotulação, estabelece as formas de representação e apresentação da 

informação, definindo signos para cada elemento informativo. 

Os sistemas de rotulação podem ser representados através de ícones (links não 

textuais) para facilitar a compreensão do usuário, como, por exemplo, usar o ponto de 

interrogação como rótulo para ajuda. Os ícones podem ser representando de três formas: 

• Objetos concretos, por exemplo, uma tesoura significando recortar; 

• Símbolos abstratos, uma seta para direita, significando avançar; 

• Misto, a combinação dos dois anteriores. 

Um sistema de rotulação deve ser consistente para proporcionar mais usabilidade, 

segundo Rosenfeld e Morville (2006) existem seis aspectos nos quais a consistência deve ser 

observada nos rótulos, são eles: 
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• Estilo: manter a uniformidade, por exemplo, consistência no uso de caixa-alta ou 

caixa-baixa; 

• Apresentação: consistência na aplicação do tipo, cores, tamanhos da fonte e o espaço 

entre os rótulos; 

• Sintaxe: uniformidade na sintaxe dos rótulos (grau, número, gênero, tempo verbal, 

etc.). Usar, por exemplo, apenas verbos no infinitivo ou apenas substantivos; 

• Granularidade: evitando misturar, no mesmo nível, rótulos com significado abrangente 

e específico; 

• Completude: cobrir completamente o escopo definido nos rótulos. Com em uma loja 

de roupas, definir todas as categorias, e não apenas parte delas, por exemplo, definir as 

categorias calças, gravatas e sapatos, deixando perceber a falta de outras categorias 

como camisas, vestidos, etc, será um erro; 

• Audiência: não misturar rótulos de públicos diferentes. Por exemplo, termos 

científicos com populares.  

 

 

2.3.5 Estruturas de representação 

 

 

São os metadados, vocabulários controlados, tesauros e ontologias que devem ser 

usadas para auxiliar na estruturação dos sistemas de organização, navegação, busca e 

rotulação, em vários aspectos, como: 

No sistema de organização pode auxiliar na categorização dos termos que melhor 

representam as informações de um determinado conteúdo dentro de um contexto que será 

explorado pelos os usuários de um site; 

No sistema de navegação, pode auxiliar na estruturação da hierarquia e relacionamento 

dos termos entre os subsistemas globais, locais e contextuais; 

No sistema de rotulação, os termos tidos com padrões nos sites para representar 

determinadas informações podem ser organizados seguindo uma estrutura de representação, 

tornando-os mais padronizados para utilização no desenvolvimento de sites. 

No sistema de busca, no caso da utilização adequada das estruturas de representação 

nos outros três sistemas anteriormente apresentados proporcionará melhor recuperação das 

informações pesquisadas a partir do sistema de busca. 
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2.4 METODOLOGIAS PARA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO PARA WEB 

 

 

Existem várias proposta de metodologias para o desenvolvimento da Arquitetura da 

Informação para Web. Algumas delas utilizadas por profissionais envolvidos no 

desenvolvimento de websites e outras apenas como proposta, mas sem aplicação prática. Em 

Reis (2007) encontra-se uma análise das principais propostas de metodologias para o projeto e 

desenvolvimento da Arquitetura da Informação para Web e um comparativo entre as três mais 

usadas das encontradas na literatura, que são as de (ROSENFELD e MORVILLE, 2002), 

(MORROGH, 2003) e (BUSTAMANTE, 2004). 

As diferenças entre as metodologias são basicamente relativas à quantidade de fases e 

ao detalhamento das etapas, métodos e técnicas das mesmas. Embora todas apresentem 

diferenças, especialmente nas nomenclaturas e no grau de detalhamento é possível identificar 

muitas semelhanças entre elas, como ilustrado no apêndice A. 

A proposta de Bustamante (2004) apresenta um processo seqüencial composto de doze 

fases com pequena interação, apenas entre as fases sete e oito. Já a proposta de Morrogh 

(2003), é a mais detalhada apresentando cinco etapas (Discover, Define, Concept, Design, 

Implement), cada etapa é subdivididas em várias fases. Esta metodologia segue um processo 

seqüencial entre as fases das etapas Discover e Implement, e iterativo entre as fases das etapas 

Deifne, Concept e Design. 

A proposta de Rosenfeld e Morville (2002) apresenta cinco etapas (Research, Strategy, 

Design, Implematation, e Administration), bem definidas, mostrando em cada etapa o que 

deve ser feito, onde buscar as informações necessárias, bem como o que deve ser gerado, 

além de fazer uma descrição do papel do arquiteto da informação. 

Com relação às metodologias, este trabalho baseia-se na proposta de Rosenfeld e 

Morville (2002), considerando que as demais são bem semelhantes, diferenciando apenas 

quanto ao grau de detalhamento das etapas, além disso, o trabalho de Rosenfeld e Morville é a 

principal referência mundial sobre Arquitetura da Informação para Web. Assim, esta 

metodologia é utilizada neste trabalho tanto para descrições das etapas comuns as principais 

metodologias existentes, quanto para os conceitos usados na ontologia. 

A seguir são detalhadas as etapas da metodologia proposta por Rosenfeld e Morville, 

em função do trabalho está escrito em português, o nome das etapas foi traduzido para esta 

língua. 
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• Pesquisa - Esta etapa objetiva entender o problema e definir o escopo do trabalho a 

ser realizado para desenvolver o site. É feito um levantamento que contempla a visão, 

missão e objetivos da empresa, o conteúdo do site, o público alvo e suas principais 

características, além de analisar os sistemas já existentes na empresa, bem como 

levantar requisitos que possam limitar a usabilidade. Para que tais objetivos sejam 

alcançados, é necessário buscar as informações em fontes como: potenciais usuários 

do site, funcionários da empresa, relatórios internos, além de fazer a análise de sites 

dos concorrentes e similares, além da plataforma utiliza pelos clientes. 

• Concepção - Nesta etapa, são definidas as regras de organização e apresentação dos 

conteúdos e serviços disponibilizados no site e o modelo de interação de forma a 

atender as boas práticas de usabilidade, as necessidades do público alvo, os requisitos 

do projeto e os objetivos do negócio. Aqui são definidos os quatro sistemas da 

Arquitetura da Informação para Web, que são os sistemas de organização, navegação, 

rotulação e busca. 

• Documentação – É feita a documentação de toda a especificação do site para as 

demais etapas. São elaborados os documentos usados por todos os profissionais 

envolvidos em todas as etapas do processo de desenvolvimento do site, como os 

sitegramas, fluxo de navegação, wireframes, card short e blue print. 

• Implementação - Etapa na qual os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento 

(programadores, webdigners, etc), através dos documentos elaborados na etapa de 

documentação, fazem a implementação (codificação) do site, através das tecnologias 

que melhor atendam a sua necessidade atual.  

• Avaliação - Nesta etapa verifica se foram contemplados todos os requisitos levantados 

na etapa inicial (pesquisa), além de fazer o acompanhamento do uso do site para 

verificar a satisfação do usuário, o que servirá de análise para possíveis mudanças a 

serem realizadas. Esta etapa está diretamente relacionada à administração do site, que 

fará a aprovação da versão inicial além de propor as mudanças quando necessário. 

Outra metodologia foi proposta recentemente por Camargo (2010), para ambientes 

científicos digitais. É fundamentada em princípio da Arquitetura da Informação para Web e 

na Engenharia de Software (ES). Referente à Arquitetura da Informação para Web, a proposta 

de Camargo é baseada em seus componentes, além de considerar as questões relativas ao 

estudo do usuário discutidas pela Ciência da Informação e da Interação Homem Computador. 
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Já no que concerne a Engenharia de Software, é baseada nos processos de desenvolvimento de 

software para Web, apresentado por (PRESMAN, 2006) e (SOMERVILLE, 2007). 

Tal proposta, também apresenta muitas semelhanças em termos de etapas, métodos e 

técnicas, tais como as comparadas por Reis (2007), apresentadas anteriormente. Nela são 

proposta apenas três fases, denominação também usada na Engenharia de Software, estas 

fases são: 

Fase 1: Levantamento de Requisitos e Planejamento (equivalente a Pesquisa) 

Fase 2: Análise e Projeto (equivalente a Concepção e Documentação) 

Fase 3: Avaliação e Retroalimentação (equivalente a Avaliação) 

Na proposta a autora apresenta uma exemplificação teórica de como poderia ser usada 

a metodologia, mostrando em cada fase os procedimentos a serem adotados para o 

desenvolvimento de ambientes científicos digitais, mas ainda não é conhecido nenhum 

trabalho prático utilizando a metodologia proposta por Camargo. 

 

2.5 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO PARA WEB E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

O desenvolvimento de ambientes informacionais digitais é um trabalho 

multidisciplinar envolvendo conceitos abordados por profissionais de diversas áreas como 

Ciência da Computação, Ciência da Informação, Comunicação, Administração, entre outras. 

Essas áreas podem fornecer conceitos, estudos e metodologias, que juntas são utilizadas para 

desenvolver o produto final desejado. 

No desenvolvimento de sites, são bem evidentes as relações entre a Arquitetura da 

Informação para Web e a Ciência da Computação, principalmente nos aspectos relativos a 

metodologias utilizadas e/ou recomendadas pelos profissionais de ambas às áreas. 

Provenientes da Ciência da Computação existem várias metodologias para o 

desenvolvimento de software abordadas na disciplina engenharia de software como as 

encontradas em Presman (2006) e Somerville (2007), que já são consolidadas e adotadas por 

profissionais e empresas que desenvolvem software para todas as áreas do conhecimento.  Na 

Arquitetura da Informação para Web também existem várias propostas de metodologias como 

as discutidas por Reis (2007) e Camargo (2010). Essas metodologias, propostas em ambas as 

áreas, são muito semelhantes, diferindo em aspectos como o número de etapas e/ou o nível de 

detalhamento das mesmas. 

Segundo Reis (2007) apud Camargo (2010), as diferenças entre essas áreas são 

relativas principalmente ao enfoque e ao nível de detalhamento dado pelos profissionais em 
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determinadas etapas do processo de desenvolvimento, em função das suas formações, mas se 

seu trabalho for realizado de forma complementar permitirá desenvolver aplicações para 

melhor atender as necessidades do usuário.  

O trabalho dos arquitetos da informação é bem evidenciado nas etapas iniciais 

(Levantamento de Requisitos, Análise e Projeto) do processo de desenvolvimento de software 

através de conceitos relativos a estudo do usuário, tratados pela Ciência da Informação, bem 

como questões de usabilidade, enquanto o trabalho dos cientistas da computação, neste 

contexto, representados geralmente pelos engenheiros de software, estão mais relacionados 

aos aspectos técnicos relativos às tecnologias, ferramentas, arquitetura e infra estruturas 

usadas no processo de desenvolvimento de software. 

Portanto, fica evidente a importância do trabalho conjunto desses profissionais no 

desenvolvimento aplicações de software, por que os mesmo poderão contribuir através do 

conhecimento e experiências de ambas as áreas, colaborando para que toda a equipe 

envolvida possa desenvolver o seu trabalho considerando tanto as características do público 

alvo (trabalho do arquiteto da informação), quanto os melhores aspectos técnicos disponível 

para prover determinada solução (trabalho do engenheiro de software). 

 Recomendamos este trabalho conjunto através da incorporação da Arquitetura da 

Informação para Web nas metodologias de desenvolvimento adotadas na Engenharia de 

Software. A AI para Web pode servir como uma atividade guarda chuva contribuindo em 

várias aspectos dentro das etapas do desenvolvimento de software, principalmente nas etapas 

iniciais envolvendo de forma mais efetivo o usuário que é tão importante neste processo. 

 Dessa forma, afirma-se que esta é a principal contribuição que este trabalho trás para 

Ciência da Computação, a partir do momento que evidencia a importância do trabalho em 

conjunto com o arquiteto da informação no processo de desenvolvimento de software, 

mostrando as formas pelas quais, este pode contribuir através dos princípios da Arquitetura da 

Informação para Web para proporcionar a concepção de ambientes com facilidades para 

usuário recuperar as informações que desejam. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES 

 

 

Neste capítulo foram discutidos os principais conceitos relativos à Arquitetura da 

Informação para Web, como a sua definição para facilitar o entendimento sobre o domínio. 

Os seus componentes formados pelos sistemas de organização, negação, busca e rotulação, 
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alem das estruturas de representação. A metodologia para desenvolvimento da Arquitetura da 

Informação para Web  sua relação com a Ciência da Computação. 

A partir dos pontos discutidos percebe-se a necessidade de adotar os princípios da 

Arquitetura da Informação para Web no desenvolvimento de sites, o que permitirá mais 

facilidades para que os usuários possam localizar as informações que desejam em tempo 

hábil. Outro ponto importante são as semelhanças com a Ciência da Computação, dessa forma 

defende-se o trabalho conjunto dos profissionais de ambas as áreas no desenvolvimento de 

sites. No próximo capítulo serão apresentados os conceitos ligados a ontologias como 

definição, classificação, vantagens, além de metodologias, ferramentas e linguagens usadas na 

engenharias de ontologias. 
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3. ONTOLOGIAS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O termo ontologia já é usado há muito tempo. Segundo Freitas (2000), o conceito de 

ontologia surgiu originalmente na Filosofia, área que se ocupa do conhecimento dos 

princípios e fundamentos últimos da realidade e dos seres, denotando uma teoria sobre a 

natureza do ser ou existência introduzido inicialmente nos estudos da filosofia para fazer uma 

distinção entre estudo do ser e estudo dos vários tipos de seres, com o objetivo de fornecer um 

sistema de categorização. 

A primeira estrutura de classificação foi proposta por Aristóteles e no século III DC, o 

filósofo grego Porfírio, comentou essa estrutura, que conhecemos como “árvore de Porfírio”, 

para representar as substâncias, categorias e supertipos mais gerais do conhecimento. 

(BREITAM, 2005) 

Ao longo do tempo o termo passou a ser utilizado em várias áreas, entre elas a Ciência 

da Computação. Segundo Azevedo (2008), nos anos 80 do século XX, o termo ganhou 

significado próprio em áreas como Inteligência Artificial (IA), Representação do 

Conhecimento, Banco de Dados e Computação Lingüística. Mais recentemente também 

passou a ser usado em outras subáreas da Ciência da Computação como a Engenharia de 

Software e Sistemas de Informação. 

Ainda neste contexto, atualmente as ontologias são largamente utilizadas em 

aplicações da web semântica, sendo a principal camada da sua arquitetura. Dessa forma serão 

apresentadas algumas característica da web semântica para facilitar o entendimento sobre o 

papel das ontologias nestas aplicações. 

 

 

3.2 WEB SEMÂNTICA 

 

 

A Web sintática tem o seu conteúdo desestruturado e sem significado o que dificulta a 

recuperação da informação, a proposta da Web semântica é estruturar esse conteúdo de forma 

que humanos e computadores possam trabalhar cooperando uns com os outros. Para que tal 

cooperação tenha sucesso, é necessário o uso de metadados, além de formalismos para 
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permitir que agentes de software possam acessar e interpretar o conteúdo web, 

disponibilizando às pessoas que tomarão as decisões, (BERNERS-LEE, 2001). 

A Web semântica, de acordo com Berners-Lee (2001), não é uma Web separada da 

atual, mas uma extensão desta, agora dotada de recursos obedecendo a um conjunto de 

tecnologias que estão representadas em camadas como mostra a figura 3, as quais serão 

abordadas na próxima seção. 

 

Figura 3: Arquitetura da Web semântica 
Fonte: Carlan (2006, p. 45) 

 

3.2.1 Arquitetura da Web Semântica  

 

 

Nesta arquitetura, as camadas estão relacionadas umas sobre as outras. Cada camada 

inferior define regras que são usadas pela camada imediatamente superior. Esta arquitetura é 

discutida a seguir numa abordagem de baixo para cima: 

 Na primeira camada o par Unicode e URI (Uniform Resource Identificator), permitem 

que qualquer objeto possa ser identificado e lido na Web semântica. O URI atribui um 

endereço único global a cada recurso disponível na Web, desde uma página apenas com textos 

em seu conteúdo ou as que têm imagens, sons e até aplicações. O tipo mais comum de URI é 

a URL (Uniform Resource Locator). Já o Unicode permite que todos os elementos localizados 

sejam lidos em qualquer lugar. Um exemplo de unicode é protocolo HTTP (HiperText 

Transfers Protocol) , através do qual, qualquer hiper texto pode ser transferido de lugar para 

outro independente de onde esteja localizado (CARLAN, 2006). 
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Na segunda camada estão as tecnologias que dão formato as páginas: XML 

(eXtensible Markup Language) é a linguagem de marcação usada para fornecer a estrutura 

básica dos documentos, sem impor restrição semântica, além de permitir acrescentar novas 

tags (marcações) e proporcionar a criação de outras linguagens; O NS (NameSpace) é uma 

coleção de nomes, identificados pela referência URI, como o padrão para prover um nome 

único de elemento e de atributo em uma instância XML que pode conter nomes de elementos 

e de atributos de mais de um vocabulário XML; XML Schema proporciona mecanismos para 

definição de gramáticas para correção de documentos XML, é uma linguagem para descrever 

a estrutura de conteúdos de documentos XML, definindo o formato válido incluindo quais os 

elementos e atributos são permitidos ou não, suas localizações, número de ocorrências e 

outras características (CARLAN, 2006). 

Já na terceira camada são definidas as relações e suas regras da tríplice (sujeito-objeto-

predicado), existentes nas páginas. RDF (Resource Description Framework) serve como uma 

estrutura para processar metadados para representar informação na Web que tem como 

objetivo facilitar o intercâmbio de informações, podendo ser entendidas por máquinas, entre 

aplicativos via Web, definindo um modelo de dados para descrever estes dados 

semanticamente, de maneira que possam ser “entendidos” por computadores, ou seja, torna a 

semântica dos recursos Web acessíveis as máquinas (CARLAN, 2006) e (LÓSCIO, 2007). 

A descrição dos dados e metadados feita pelo esquema de “triplas” sujeito-predicado-

objeto que são, respectivamente, recurso-propriedade-enunciado, significam: Recurso 

(resources) - pode ser uma página da Web completa, uma parte da página, um grupo de 

páginas ou um objeto que não é acessível diretamente via Web, como um livro impresso; 

Propriedades (properties) - é uma característica, um aspecto específico, um atributo ou uma 

relação usada para descrever um recurso; Enunciados (statements) - são os valores das 

propriedades e expressam o relacionamento com outro recurso.  

“O padrão RDF, as ontologias e os namespaces compartilhados vão 

permitir que qualquer indivíduo ou organização publique informações 

em páginas Web de forma que produtos de software ou agentes 

possam interpretar a informação de forma inteligente”. (SOUZA; 

ALVARENGA, 2004 p.136). 

O padrão de metadados estabelecido pelo RDF para ser embutido a codificação XML 

e a sua implementação, é especificado em RDFS (RDF Schema), uma linguagem para definir 

as estruturas válidas para os documentos RDF. Também é recomendação do W3C (World 

Wide Web Consortiun) que definem o padrão para a representação de metadados. RDF 
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Schema permite definir termos de um vocabulário e relacionamentos entre eles, oferecendo 

significado aos recursos e as propriedades RDF, é este significado (semântica) que determina 

como um termo deve ser interpretado (CARLAN, 2006) e (LÓSCIO, 2007). 

Na quarta e mais importante camada, as ontologias são usadas para modelar o 

domínio, tal modelagem estabelece os conceitos, relações, restrições e axiomas do domínio. 

Essa modelagem é feita através das definições de conceitos de consenso dos especialistas e 

formalizada através das relações lógicas. Dada a importância das ontologias, elas serão 

abordadas em todo este capítulo, para um melhor detalhamento e facilitar a compreensão do 

seu papel na Web semântica. 

Na camada de lógica são feitas as descrições lógicas das relações e restrições dos 

conceitos. Nesta camada são especificadas as linguagens de lógica de primeira ordem, ou 

regras, para facilitar a construção de inferências. Os agentes poderão utilizar essas inferências 

para relacionar e processar informações, executando serviços inteligentes. 

Na camada de prova são definidos os axiomas para provar as descrições lógicas. Aqui 

são executadas as regras de inferência da camada anterior (lógica) onde os agentes têm mais 

poder para raciocinar sobre conceitos e relacioná-los na camada de ontologia. Nesta camada 

também é realizada a verificação de consistência para provar se as informações trocadas são 

válidas.  

A última camada, confiança, verifica a procedências das informações para checar a 

veracidade e confiabilidade da fonte. É realizada a avaliação, através de assinatura digital, se a 

prova está correta ou não. É fundamental garantir a procedência da informação, nesse sentido, 

a assinatura digital trabalha para garantir essa procedência. Para tal, são usados blocos de 

dados criptografados para proporcionar maior autenticidade das fontes e a confiabilidade das 

informações consultadas pelos agentes. 

Vale salientar que as camadas de lógica, prova e confiança ainda estão sendo melhor 

estudadas em detrimento as demais. Outro fator a considerar é que, para estas camadas entrem 

em operação, as camadas inferiores devem estar bem sedimentadas, o que ainda está 

acontecendo. Segundo Lóscio (2007), dessas camadas, só lógica que já tem estudos mais 

elaborados com algumas conclusões, as demais ainda encontram-se em estágios embrionários 

de desenvolvimento. 
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3.2.2 Contribuições da Web Semântica 
 

 

A Web semântica poderá contribuir de forma significativa para em várias áreas do 

conhecimento, desde o campo acadêmico-científico, negócios em geral e os usuários finais. A 

seguir são apresentadas algumas dessas diversas atividades que a Web semântica poderá 

contribuir. 

 

 

3.2.2.4 Comércio Eletrônico 

 

 

A Web semântica pode contribuir com o comércio eletrônico tanto na relação Business 

to Consumer (B2C) quando na relação Business to Business (B2B), auxiliando de várias 

formas nas transações comerciais dessas categorias de comércio. 

Business to Consumer (B2C) – o comércio eletrônico entre vendedores e 

consumidores é a forma predominante de comércio na Web. Nesse tipo de comércio, o 

próprio usuário (consumidor) precisar visitar os mais diversos sites para fazer comparações 

pessoalmente, sobre, os preços dos produtos, preço do frete, prazo de entrega, formas de 

pagamento, etc, o que demanda muito tempo.  

Segundo Breitman (2005), no comércio eletrônico entre vendedores e consumidores a 

Web semântica vai ajudar na interpretação das informações que estarão em forma de 

ontologias, através de agentes, fazendo com que: através de um único formato, seja possível 

comparar os requisitos do usuário como menor prazo de entrega e menor preço total com 

informações sobre o produto como preço e frete; informações sobre a reputação dos 

fornecedores; programar preferência dos usuários junto aos agentes pessoais; agentes poderão 

comparar preço e fazer lances em sites de leilões. 

Já o Business to Business (B2B) - comércio eletrônico entre empresas, é realizado 

através de padrões. Tradicionalmente é utilizado o Electronic Data Interchange (EDI) ou 

Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport (EDIFACT) que 

têm problemas de adoção como: são complicados e por isso só compreendida por especialista, 

tem um custo de programação muito alto por ser complexo e procedural, torna-se isolado 

porque é de difícil integração com outros padrões. 
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A Web semântica poderá contribuir com o B2B em importantes transações, mas para 

que isto aconteça antes é necessário segundo (BREITMAN, 2005) que: primitivas para 

definir, mapear e trocar informações relativas aos produtos sejam definidas a partir de 

linguagens que representem modelos de dados bem definidos; desenvolver ontologias para dar 

suporte às várias áreas de negócio; serviços de tradução nas áreas onde as ontologias padrões 

não estejam presentes. 

 

 

3.2.2.5 Gerenciamento do conhecimento 

 

 

 Atualmente existe um volume muito grande de dados e informações que vem sendo 

acumuladas em grandes bases de dados desde o advento da informatização nas empresas, isto 

leva ao surgimento de uma nova atividade, o gerenciamento do conhecimento que engloba 

atividades de aquisição, disponibilização e manutenção de bases de dados que fazem parte dos 

processos e regras de negócios das empresas. Grande parte dessas informações possuem 

muitas limitações, como: 

• Busca de informação – a maior parte das bases de dados das empresas são indexadas 

por palavras-chave; 

• Extração de dados – são usados muitos formatos, então muito tempo é perdido na 

extração, filtragem e conversão das informações; 

• Manutenção – problemas de inconsistências de modelos conceituais e vocabulários 

tornam difícil a identificação e eliminação de dados obsoletos; 

• Mineração de dados – na mineração de grandes bases de dados para descobrir novas 

informações é muito difícil saber quais os dados são distribuídos e não estruturados.  

A proposta da Web semântica para o gerenciamento do conhecimento é a utilização de 

tecnologias com RDF, RDFS, OWL e lógica de descrição, para um maior nível de integração 

e troca de dados, da seguinte forma: 

• As ontologias serão fundamentais na organização de espaços conceituais para seleção 

e filtragem das informações; 

• A verificação da consistência será feita por ferramentas automáticas; 

• Consultas sofisticadas substituirão os mecanismos de buscas por palavras-chave. 
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3.2.2.3 Sistemas da informação 

 

 

Para Souza e Alvarenga (2004) as principais contribuições da Web semântica para os 

Sistemas da Informação, estão relacionadas aos motores de busca e a novas interfaces com o 

usuário.  

Projetos de novos e melhorados motores de busca com semântica nas informações, há 

possibilidades para projeto de mecanismos de recuperação de informações. Nota-se que 

atualmente os maiores motores de busca estão se preparando para essa outra versão da Web 

que é constituída de um número cada vez maior de documentos marcados semanticamente. 

Nesta perspectiva estão estudos de processos de indexação e recuperação de informações 

Construção de novas interfaces para os usuários dos sistemas de informação, com a 

Web semântica as interfaces dos sistemas de informação, como os motores de busca, com o 

usuário, ganha um novo impulso.  RDF permite o projeto interfaces para sistemas de 

informação de forma mais intuitiva e coerente. A lógica de triplas do RDF casa-se 

sobremaneira com a construção de mapas conceituais. 

 

 

3.2.2.6 Ciências da informação 

 

 

Ainda segundo Souza e Alvarenga (2004) a Web semântica pode contribuir 

diretamente com a Ciência da Informação na construção de tesauros e vocabulários 

controlados e na indexação de documentos. 

Na construção automática de tesauros e vocabulários controlados através das relações 

tríplices de recurso, propriedade e valor, explicitadas pelo RDF e de ontologias em diversas 

áreas do conhecimento, será embutido significado nos documentos e podemos esperar o 

surgimento de novas metodologias automatizadas para criação de tesauros e vocabulários 

controlados, a partir da análise das marcações semânticas dos documentos. 

Indexação automática de documentos, por meio das ontologias e dos metadados 

utilizados, compartilhados e validados entre comunidades de interesse, podem surgir novas 

metodologias para analisar automaticamente documentos e assim classificá-los de maneira 

automática ou semi-automática. 
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 Depois de apresentadas algumas contribuições que a web semântica pode oferecer, 

bem como a sua arquitetura, nas próximas seções são detalhas as informações sobre 

ontologias que é a camada mais importante desta arquitetura. 

 

 

3.3 CONCEITUALIZAÇÃO DE ONTOLOGIAS 

 

 

A palavra ontologia vem do grego ontos (ser) + logos (palavra). Para a filosofia, é a 

ciência do ser, dos tipos de estrutura dos objetos, propriedades, eventos, processos e 

relacionamentos em todas as áreas da realidade (BREITMAN, 2005). 

O termo ontologia pode ter vários significados dependendo da realidade que esteja 

sendo aplicada, visto que é usada para descrever domínios e estes domínios podem abordar 

um determinado assunto muito específico da sua realidade. Como já mencionado 

anteriormente, começou sendo utilizado na filosofia, mas depois passou a ser usado em outras 

ciências.  

Por ser usado em diversas ciências, existem muitas definições para ontologia que, em 

alguns casos podem se completar, no entanto, a encontrada com mais freqüência na literatura 

da Web semântica, é a proposta por Gruber. “Ontologia é uma especificação formal e 

explicita de uma conceitualização compartilhada”. (GRUBER, 1993). 

Tanto para Breitman (2005), quanto para Guimarães (2002), que também citam essa 

definição, existem umas palavras usadas para definir esse conceito que merecem serem 

destacadas, são elas: conceitualização, representa um modelo abstrato de algum fenômeno 

que identifica os conceitos relevantes para se mesmo; explicita, significa que os elementos e 

suas restrições são claramente definidos; formal, deve ser passível de processamento 

automático (por máquinas); compartilhada, uma ontologia captura conhecimento consensual, 

aceito por um grupo de pessoas. 

 

 

3.4. CLASSIFICAÇÃO DAS ONTOLOGIAS  

 

 
Existem vários tipos de ontologias encontrados na literatura abordada, seguindo uma 

determinada classificação. Cada classificação é fundamentada de acordo com o tratamento 
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dado a informação sobre a qual a ontologia está sendo aplicada. Assim, para Breitman (2005) 

as ontologias são classificadas sob três aspectos, que são: segundo seu espectro semântico; 

quanto a generalidade; tipo de informação que representa. 

Segundo seu Espectro Semântico: Esta classificação é baseada na estrutura interna e 

no conteúdo das ontologias, seguindo uma linha em que as ontologias são dispostas desde a 

mais “leve” (linghtweight) até a mais “pesada” (heavyweight), figura 4.  

 

 
Figura 4: Classificação das ontologias segundo seu espectro semântico. Categorização de Lassila e McGuiness 

Fonte: Breitman (2005, pág. 32) 
 

 

Quando à Generalidade: Essa classificação é feita de acordo com o nível de 

generalidade da ontologia, conforme ilustração na figura 5.  

 

 

 
Figura 5: Classificação das ontologias quando à generalidade e seus relacionamentos 

Fonte: Guimarães (2002, pág. 57) 
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Segundo Guimarães (2002) quanto maior o nível de generalidade maior será a 

capacidade de reuso, por definir conceitos mais genéricos, ao passo que, quando menor nível 

de generalidade será a menor a capacidade de reuso, por que define conceitos mais 

específicos. 

• Ontologias de nível superior (alto nível) – descrevem conceitos mais gerais, tais como 

espaço, tempo e eventos. São a princípio independentes de domínio e podem ser 

reutilizadas em novas ontologias; 

• Ontologias de domínio – descrevem o vocabulário relativo a um domínio específico 

através da especialização de conceitos das ontologias de alto nível; 

• Ontologias de tarefas – descrevem o vocabulário relativo a uma tarefa genérica ou 

atividade através da especialização de conceitos das ontologias de alto nível; 

• Ontologias de aplicação – são ontologias mais específicas. Correspondem, de maneira 

geral, a papéis desempenhados por entidades do domínio para realizar uma tarefa. 

 

Quanto ao Tipo de Informação que Representam: concentra-se no tipo informação 

a ser modelado: 

• Ontologias para representação do conhecimento – fornecem as primitivas para 

modelagem baseadas em frames, definidas classes, subclasses, atributos, valores e 

axiomas; 

• Ontologias gerais e de uso comum – utilizadas para representar conhecimento de 

senso comum em vários domínios, incluem um vocabulário relacionado as suas 

classes; 

• Ontologia de topo ou nível superior (upper ontologies) – descrevem conceitos muito 

gerais. Existem muitos tipos dessas ontologias, o Institute of Electrical and 

Eletrocnics Engineers (IEEE) propôs um grupo de estudo para a padronização dessas 

ontologias, o padrão de ontologia de topo – Standard Upper Ontology (SUO. Eles 

propuseram a Ontologia de Topo Incorporada Sugerida – Suggested Upper Merged 

Ontology (SUMO); 

• Ontologias de domínio – podem ter seus conceitos reutilizados dentro de um domínio 

específico. Os termos e suas propriedades de uma ontologia de domínio são obtidos 

através da especialização de conceitos e propriedades de uma ontologia de topo. 

• Ontologias de tarefas – descrevem o vocabulário ligado a uma tarefa ou atividade 

específica; 
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• Ontologias de domínio-tarefa – são ontologias de tarefas que podem ser reutilizadas 

em um dado domínio, porém não em domínios similares; 

• Ontologias de métodos – Fornecem definições para conceitos e relacionamentos 

relevantes num determinado processo para atingir um objetivo; 

• Ontologias de aplicação – são dependentes de uma determinada aplicação. É 

utilizado para especializar e estender ontologias de domínio ou de tarefa para uma da 

aplicação. 

Como visto, existem vários tipos de ontologias que fazem parte de uma das 

classificações apresentadas. Devemos analisar a que melhor se enquadra em cada caso, 

podendo inclusive haver a necessidade de fazer uma combinação dependendo do que seja 

preciso representar.  

 

 

3.5 VANTAGENS DO USO DE ONTOLOGIAS 

 

 

A utilização de ontologias vem comprovando vários benefícios em diversas áreas de 

pesquisas. Por serem desenvolvidas em um domínio especifico possuírem uma definição 

exata do conhecimento, onde podem ser modeladas, compartilhadas e reutilizadas por 

diversos outros domínios, tendo uma importante contribuição para o entendimento e 

interpretação dos dados. Segundo Freitas (2003) ainda existe outras vantagens que podem ser 

ressaltadas. 

• A possibilidade dos desenvolvedores reutilizarem ontologias e bases de 

conhecimentos, fazendo adaptações e estendendo novos conceitos é de grande 

importância. Pois não se torna necessário construir uma ontologia do início, tendo um 

ganho significativo em termos de esforço, tempo e investimento; 

• Extensa disponibilidade ao acesso on-line a servidores de ontologias e domínios, as 

chamadas “ontologias de prateleira” prontas para serem usadas e reutilizadas podendo 

ser estendidas e complementadas com conceitos de domínios específicos;  

• Possibilidades de tradução entre varias linguagens e formalismos de representação do 

conhecimento, facilitando o reuso do conhecimento, o que possibilita a comunicação 

entre agentes em formalismos diferentes. A utilização de editores de ontologias como 
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o framework Protégé possibilita trabalhar com diversas linguagens como XML, RDF, 

OWL, Prolog etc. 

Através desses benefícios, pode-se afirma que as ontologias vêm crescendo cada vez 

mais na área da computação e em diversas outras áreas, tais como saúde, direito etc. 

Facilitando o entendimento e a interpretação dos dados e informação. 

 

 

3.6 CONSTRUÇÃO DE ONTOLOGIAS 

  

 

De acordo com Gómez-Peres (1999), a utilização da ontologia envolve um domínio que 

representa uma determinada área do conhecimento. O desenvolvimento de ontologias 

necessita de um vocabulário do domínio e o significado dos termos e relações. Segundo 

Gruber (1993) e Freitas (2003) a formalização do conhecimento exposto nas Ontologias tem 

que seguir alguns componentes, os principais critérios são: 

• Clareza: A definição do objetivo deve ser exposta de forma clara, definindo apenas o 

que é útil para resolução do problema a ser atingida; 

• Legibilidade: A ontologia deve fazer uso de um vocabulário compartilhado e com 

termologias utilizadas por especialistas do domínio; 

• Coerência: Os resultados derivado da ontologia devem ser corretos e consistentes do 

ponto de vista formal e informal;  

• Extensibilidade: A ontologia deve ser capaz permitir expansão sem necessidade de 

uma revisão lógica da base de conhecimento; 

• Mínima codificação: Os conceitos genéricos devem ser especificados, independentes, 

garantindo a extensibilidade. 

Após ter sido apresentado os critérios utilizados para “boa prática” na construção de 

ontologias, será abordado nas próximas subseções algumas das linguagens, metodologias e os 

ambientes para construção e raciocínio automático de Ontologias. 
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3.6.1 Linguagens 

 

 

Na arquitetura da Web semântica, abaixo das ontologias estão o RDF e RDFSchema 

com o papel de fornecer um modelo formal de dados e sintaxe para codificar metadados que 

permita o processamento por máquinas. Mas como o RDF não oferece conectivos lógicos 

para descrever negação, disjunção e conjunção, restringindo o poder de comunicação, então 

surgiu o RDF-Schema como uma extensão do RDF, que oferece primitivas de modelagem 

para construção de hierarquias, classes, propriedades, subclasses, subpropriedades. O RDF e 

RDF-Schema são as fundações da Web Semântica e baseadas em suas extensões foram 

propostas outras linguagens como: SHOE, OIL, DAML e OWL (BREITMAM, 2005). 

 

 

3.6.1.1 SHOE 

 

 

A linguagem Simple HTML Ontology Extension (SHOE) um projeto da Universidade 

de Maryland, é uma extensão de HTML para anotar o conteúdo de páginas Web, embutindo 

informação nas páginas HTML através de etiquetas (tags) específicas para representar 

ontologias. O objetivo é fornecer marcação com informações relevantes sobre o conteúdo das 

páginas permitindo mais precisão aos mecanismos de busca na rede. 

 

 

3.6.1.2 OIL 

 

 

Significa Ontology Inference Layer (OIL) é uma linguagem que foi patrocinada por 

um consórcio da Comunidade Européia através do projeto On-to-Knowledge. Foi criada pela 

necessidade de uma linguagem expressiva para permitir a modelagem de ontologias na Web, 

fornecendo mecanismos de inferência. É uma linguagem de representação do conhecimento 

que combina: 

• Lógica de Descrição, fornecendo semântica formal e suporte à inferência; 

• Sistemas baseados em frames, fornecendo primitivas de modelagem epistemológica; 

• Linguagem da Web, baseadas nas sintaxes de XML e RDF. 



 51 

Segundo Breitman (2005), em OIL, o conhecimento contido em uma ontologia é 

organizado em três níveis, a saber: o recipiente (container), armazena as informações sobre a 

ontologia, como data de criação e autor; a definição responsável por definir os conceitos da 

ontologia; E o objeto, onde as instâncias são armazenadas (este nível existe nas 

implementações das sublinguagens, Heavy Oil e Instance Oil). 

 

 

3.6.1.3 DAML 

 

 

A linguagem DARPA Agent Markup Language (DAML), foi criada pelo Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA) em conjunto com o W3C, com o objetivo de 

facilitar a interação de agentes de software na Web. A DAML herdou muitas características 

da OIL, vista anteriormente. As duas linguagens apresentam funcionalidades relativamente 

similares (BREITMAM, 2005). 

 

 

3.6.1.4 OWL 

 

 

Para Breitman (2005), a liguagem Web Ontology Language (OWL), foi lançada pelo 

W3C como uma revisão das linguagens DAML e OIL e projetada para atender as 

necessidades das aplicações para Web semântica, resumida em: 

• Construção de ontologias (criar uma ontologia explicitando seus conceitos e 

propriedades); 

• Explicitar fatos sobre um determinado domínio (fornecer informações sobre 

indivíduos que fazem parte do domínio em questão); 

• Relacionar os fatos sobre a ontologia (determinar as conseqüências do que foi 

construído e explicitado). 

De acordo com Freitas (2003), OWL representa conceitos e seus relacionamentos na 

forma de uma ontologia e possui três linguagens em ordem de expressividade: 

• OWL Lite – suporta a criação de hierarquias simplificada de classificação e suas 

restrições. O objetivo é fornecer a migração de tesauros e taxonomias para ontologias. 
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Não suporta estruturas sofisticadas, só restrições simples. Por exemplo, só suporta as 

cardinalidade 0 ou 1.  

• OWL-DL: é mais expressiva que a OWL Lite e é baseada em Lógica de Descrição - 

Description Logics (DL). As classes podem ser construídas por união, interseção e 

complemento, pela enumeração de instâncias e podem ter disjunções. Tipos são 

mantidos cuidadosamente separados (por exemplo, uma classe não pode ser instância 

e propriedade ao mesmo tempo). OWL-DL permite a verificação de satisfatibilidade 

de conceitos e classificação de hierarquias. Garante completude, decidibilidade e toda 

a expressividade da lógica de descrições. 

• OWL Full: representa a linguagem OWL mais expressiva. Essa linguagem é utilizada 

quando a expressividade do conhecimento for mais importante que garantias de 

computabilidade. Fornece a expressividade de OWL e a liberdade de usar RDF, 

inclusive permitindo novas metaclasses, já que elas são subclasses definidas em 

RDFS. 

 Em Breitman (2005), são apresentados alguns elementos básicos, que estão presentes 

na sua utilização e por isso são mostrados os seus papeis na OWL. 

Namespace – são declarações que estão entre etiquetas do tipo fdf:RDF e permite que 

os identificadores presentes na ontologia sejam interpretados sem ambigüidade. O padrão para 

todas as ontologias é ter um componente para indicações no formato XML (namespace) para 

indicar quais os vocabulários que estão sendo utilizados; 

Cabeçalhos – é uma coleção de sentenças sobre um ontologia agrupadas sob a 

etiqueta owl:Ontology, responsável por registrar comentários sobre a versão, inclusão de 

conceitos e propriedades de outras ontologias; 

Classes – é um conjunto ou coleção de indivíduos (objetos, pessoas, coisas) que 

compartilha de um grupo de características que os distinguem dos demais e é usada para 

descrever conceitos de um domínio. Toda classe OWL pertence a uma classe genérica 

owl:Thing, assim, em OWL, toda classe definida pelo usuário é uma subclasse de owl:Thing; 

Indivíduos – são objetos do mundo pertencentes às classes e são relacionados a outros 

indivíduos (e classes) através de propriedades; 

Propriedades – descrevem fatos em geral. Pode se referir a todos os membros da 

classe ou a um indivíduo dessa classe. Existem dois tipos de propriedades: Object 

(relacionamento entre duas classes) e Datatype (relacionamento entre instâncias de classes e 

literais expressos em RDF). 
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Restrições – são criadas pelas propriedades e são utilizadas para definir limites para 

os indivíduos que pertencem a uma classe. Pode ser de três tipos: Restrições que utilizam 

quantificadores; Restrições de cardinalidade; Restrições de tipo hasValue (“tem valor de”). 

 

 

3.6.2 Metodologias 

 

 

Existem várias metodologias utilizadas na construção de ontologia. Pode-se fazer um 

paralelo com a construção de software em que também existem várias metodologias, porém 

nenhuma é a mais adequada, pois depende da necessidade da cada aplicação. Existem 

pesquisadores das mais diversas instituições, espalhadas por vários países do mundo, 

empenhados na criação de uma disciplina de Engenharia de Ontologias, para determinar 

metodologias adequadas para o desenvolvimento de ontologias para a Web Semântica. São 

pesquisadores de Universidades como as de Manchester, Stanford, Karlsruhe, Politécnico de 

Milão, PUC-Rio, Toronto, Maryland, Vrije e MIT e de organizações como DARPA, Bell 

Labs e W3C (BREITMAM, 2005). A seguir são apresentadas algumas dessas metodologias. 

 

 

3.6.2.1 Metodologia proposta por Mike Uschold e Martin King  

 

 

Essa metodologia é baseada em ontologias de topo proposta pelo grupo do pesquisador 

Mike Uschold da Universidade de Edimburgo. É um modelo conceitual para a captura e a 

reutilização de informação e é bem compreendida no meio acadêmico. Essa metodologia 

compreende os seguintes estágios para o desenvolvimento de ontologias, mostrados na figura 

6 e descritos a seguir: 

 
Figura 6: Método proposto por Uschold 

Fonte: Breitman (2005, pág. 70) 
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Identificar o propósito – Visa identificar o porquê da construção da ontologia e as 

suas intenções de uso. 

Construir – Esse estágio é subdividido em três outros estágios: 

- Capturar – Visa identificar conceitos e relacionamentos do domínio de interesse para 

produzir uma definição precisa dos mesmos. 

- Codificar – Codificar a ontologia em uma linguagem formal. 

- Integrar com ontologias existentes – Integrar a nova ontologia com as ontologias 

existentes. 

Avaliar – Avalia a ontologia. 

Documentar – Documenta a ontologia. 

Os principais problemas dessa metodologia é o fato de ela não descrever de forma 

precisa as técnicas para execução das diferentes atividades e o nível de detalhamento da 

metodologia é muito pequeno, com princípios gerais muito vago. 

 

 

3.6.2.2 Metodologia proposta por Michael Grüninger e Mark S. Fox  

 

 

Essa metodologia foi desenvolvida baseada na experiência dos autores no 

desenvolvimento de ontologias para os domínios de processos de negócios e corporativos. Foi 

proposta em 1995 e chamou-se Toronto Virtual Enterprise (TOVE). Ela é formada pelos 

seguintes estágios, mostrados na figura 7. 

 
Figura 7: Metodologia proposta por Michael Grüninger e Mark S. Fox 

Fonte: Guimarães ( 2002, pág. 66) 
 



 55 

Definir os cenários motivadores – Identifica possíveis problemas que podem ser 

representados em ontologias existentes e a partir desses cenários se possa chegar a um 

conjunto de soluções que demandem uma nova ontologia. O cenário motivador também 

fornece intuitivamente um conjunto de soluções possíveis para o problema. 

Definir informalmente questões de competência – Dado o cenário motivador, um 

conjunto de perguntas irão surgir que necessitarão de uma ontologia, que será construída, para 

que elas sejam respondidas. Essas perguntas são as questões de competência da ontologia. 

Elas não são expressas em linguagem formal. 

Especificação da terminologia em linguagem formal – Uma vez que foram 

definidas informalmente as questões de competência a fim de propor ou estender uma 

ontologia, a terminologia da ontologia deve então ser especificada usando lógica de primeira 

ordem ou equivalente.  

Especificar as questões de competência formalmente – Uma vez que foram 

definidas informalmente as questões de competência e a terminologia da ontologia, as 

questões de competência são definidas em linguagem formal. 

Especificação em lógica de primeira ordem dos axiomas – Os axiomas na ontologia 

especificam definições de termos da ontologia e limitações de sua interpretação. Esses 

axiomas são definidos em lógica de primeira ordem usando os predicados da ontologia. 

Verificação através dos teoremas de completude – Através desses teoremas são 

fornecidos meios de determinar a extensibilidade da ontologia, fazendo explicitamente o 

papel que cada axioma executa no teorema. 

Apesar desse formalismo ser mais adequado para avaliar se a ontologia atende os 

requisitos e evitar ambigüidades na especificação, a desvantagem dessa metodologia está na 

falta de modelos intermediários que facilitem a comunicação entre desenvolvedor da 

ontologia e o expert do domínio. (GUIMARÃES, 2002)  

 

 

3.6.2.3 Metodologia proposta por Mariano Fernández, Asunción Gómes-Pérez e Natalia 

Juristo (METHONTOLOGY) 

 

 

Essa metodologia descrever mais a fundo os passos a serem seguidos e dos artefatos a 

serem criados para a geração de um modelo conceitual, além de fornecer um processo de 
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desenvolvimento de ontologias e também propõe um ciclo de vida baseado em evolução de 

protótipos. 

Esta metodologia de desenvolvimento de ontologias proposta identifica que as 

seguintes atividades devem ser seguidas quanto a construção de uma ontologia: 

Planejamento – Identifica as tarefas principais da ontologia e planeja a utilização dos 

recursos; 

Especificação – Define por que a ontologia está sendo construída e quem serão seus 

usuários; 

Aquisição de Conhecimento – Adquire conhecimento sobre o domínio da ontologia, 

através de entrevistas com expert no domínio da ontologia a ser criada e/ou análise de livros 

sobre o domínio; 

Conceitualização – Criação de um modelo conceitual que descreve o problema e sua 

solução; 

Formalização – Transforma o modelo conceitual em um modelo formal ou 

semiformal; 

Integração – Procura integrar o máximo possível as ontologias existentes à nova 

ontologia; 

Implementação – Implementa a ontologia em uma linguagem formal de modo que ela 

seja computável; 

Avaliação – Avalia a ontologia; 

Documentação – Faz a documentação da ontologia visando facilitar futuro reuso e 

manutenção; 

Manutenção – Executar a manutenção da ontologia quando necessária. 

A figura 8 apresenta os estágios do ciclo de vida e as atividades propostas.  

Dessa forma, 
 

Conforme essa figura, as atividades de aquisição de conhecimento, 
avaliação e documentação, são executadas em todos os estágios do 
ciclo de vida. O planejamento é a primeira atividade a ser executada. 
A maior parte da atividade de aquisição é feita simultaneamente com 
o estágio de especificação da ontologia e vai decaindo conforme o 
ciclo de vida avança. A maior parte da atividade de avaliação da 
ontologia é feita durante os estágios iniciais do ciclo, de forma a 
diminuir a propagação de erro. A atividade de documentação deve ser 
realizada em todos os estágios. (GUIMARÃES, 2002, pág. 68) 
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Figura 8: Visão geral do processo de desenvolvimento de ontologias METHONTOLOGY 

Fonte: Guimarães (2002, pág, 69) 

 

A METHONTOLOGY descreve os artefatos que devem ser gerados no 

desenvolvimento, na conceitualização da ontologia. Esses artefatos não são codificados em 

lógica formal, mas numa representação intermediária que descreve a ontologia. Dessa forma, 

esses artefatos são de fácil entendimento tanto para o desenvolvedor da ontologia quanto para 

o expert no domínio. Eles também fornecem uma boa documentação sobre a ontologia.  

O artefato gerado durante na especificação é um documento que cobre o objetivo 

principal, o propósito, a granularidade e o escopo da ontologia. O objetivo é de identificar o 

conjunto de termos a serem representados, suas características, e sua granularidade.  

Segundo López et al., (1999) apud Guimarães (2002), os principais artefatos propostos 

na metodologia gerados durante o estágio de especificação e conceitualização como mostra a 

figura 9. 
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Figura 9: Artefatos gerados na METODOLOGY 

Fonte: Guimarães (2002, pág. 72) 
 

Glossário de termos – Inclui todos os termos do domínio (conceitos, instâncias, 

atributos, verbos, etc.) e suas descrições; 

Árvore de classificação de conceitos – Define relações tais como: subclasse e 

exclusividade mútua entre classes. Dessa forma são definidas várias taxonomias do domínio, 

sendo que cada uma gera uma ontologia. Deve-se verificar a consistência (não devem existir 

ciclos na árvore) e a concisão (não deve existir repetição de conceitos); 

Diagrama de relações binárias – Esse diagrama estabelece os relacionamentos entre 

conceitos da mesma ontologia e de ontologias diferentes; 

Dicionário de conceitos – Contém todos os conceitos do domínio, instâncias desses 

conceitos, atributos de classes e atributos de instâncias dos conceitos, e opcionalmente, 

sinônimos e antônimos dos conceitos. Para cada árvore de classificação de conceitos deve 

existir um dicionário de conceitos; 

Tabela de relações binárias – Especifica o nome da relação, o nome dos conceitos, 

origem e destino da relação, a relação inversa e a cardinalidade da relação. Para cada árvore 

de classificação de conceitos deve existir uma tabela de relações binárias; 
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Tabela de atributos de instância – Descreve cada atributo de instância do dicionário 

de conceitos. Atributos de instância são os atributos definidos nos conceitos, mas que são 

valorados nas instâncias. Para cada atributo de instância deve ser especificado: nome, tipo de 

valor, unidade de medida para valores numéricos, precisão dos valores numéricos, faixa de 

valores aceitos, valor padrão, cardinalidade máxima e mínima, atributos ou constantes 

utilizadas para inferir o valor do atributo que está sendo definido, atributos que podem ser 

inferidos desses atributos, fórmulas ou regras para inferir o atributo que está sendo definido e 

por fim as referências usadas para preencher o atributo; 

Tabela de atributos de classe – Descreve os atributos de classe no dicionário de 

conceitos. Esses atributos são aqueles em que o valor é dado para o conceito, ou seja, o valor 

será o mesmo para todas as instâncias do conceito. Para cada atributo de classe deve ser 

especificado: nome do atributo, tipo de valor, unidade de medida para valores numéricos, 

precisão dos valores numéricos, cardinalidade máxima e mínima, atributos que podem ser 

inferidos desse atributo, e referências; 

Tabela de axiomas – Define conceitos por meio de expressões lógicas que são sempre 

verdadeiras. Para cada axioma deve ser definido: nome, descrição em linguagem natural, os 

conceitos aos quais o axioma se refere, os atributos usados no axioma, a expressão lógica que 

define o axioma formalmente e referências; 

Tabela de constantes – Especifica para cada constante: nome, descrição em 

linguagem natural, o tipo lógico do valor (o que o valor é), seu valor constante, sua unidade 

de medida, os atributos que podem ser inferidos usando a constante e referências. 

Tabela de fórmulas – Descreve cada fórmula das tabelas de atributos de instância. 

Essa tabela é usada para inferir os valores numéricos dos atributos de instância. Para cada 

fórmula deve ser especificado: nome, atributos inferidos com a fórmula, expressão 

matemática, descrição em linguagem natural, atributos e constantes usados no cálculo da 

fórmula, precisão do cálculo, situações em que a fórmula faz sentido e referências; 

Árvore de classificação de atributos – Mostra graficamente os atributos e as 

constantes relacionados a uma seqüência de cálculo de um atributo raiz. É usado para validar 

que todos os atributos usados na fórmula fazem sentido e nenhum atributo foi omitido; 

Tabela de instâncias – Descreve as instâncias do domínio. É descrito através do 

nome, seus atributos de instância e valores para os mesmos. 
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3.6.2.4 Método 101 De Noy & McGuiness 

 

 
O método 101, proposto por Natalya Noy e Deborah McGuiness, no ano de 2001, 

considerado um método simples como um guia para iniciantes que estão desenvolvendo sua 

primeira ontologia. A figura 10 a seguir, mostra um esboço do processo de desenvolvimento 

do Método 101 (BREITMAN, 2005). 

 

 
Figura 10: Processo de desenvolvimento do Método 101 

Fonte: Breitman (2005, pág. 76) 
 

De acordo com Noy e McGuiness (2001), a metodologia 101 envolve uma modelagem 

prática, seguindo uma seqüência de passos não linear, podendo ser realizadas inúmeras 

alterações até conseguir um modelo adequado, para serem validados, tais passos são: 

• Passo 1 - Determinar o domínio e o escopo da ontologia: nesta fase inicial é 

definido o escopo e os objetivos da ontologia, sendo feito um questionamento 

sobre o propósito da ontologia, tais como: Que domínio se deseja cobrir com a 

ontologia? Com que propósito será utilizado à ontologia? Para que informações 

a ontologia deve fornecer respostas? Quem vai utilizar e manter a ontologia? 

• Passo 2 - Considerar o reuso de outras ontologias: verificar a existência de 

outras ontologias referentes à área do domínio e verificar se é possível reutilizar 

o modelo já existente. 

• Passo 3 - Enumerar os termos importantes da ontologia: nessa fase é feito 

um estudo para o levantamento dos termos com maior importância para 

ontologia, elaborando uma lista com classes e propriedades do domínio. 
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• Passo 4 - Definir classes e a hierarquia de classes: essa fase é referente à 

definição das classes em conjunto com suas hierarquias, se são super-classe ou 

subclasse. 

• Passo 5 - Definir as propriedades das classes: define as propriedades que as 

classes pertencem, estas podendo ser de dois tipos Object Properties ou do tipo 

Datatype  Properties. 

• Passo 6 - Definir os valores das propriedades: nessa fase são definidos os 

valores das propriedades, que podem assumir diferentes valores, de acordo com 

a expressividade da linguagem de ontologia. 

• Passo 7 - Criar Instâncias: última fase da ontologia onde são criadas as 

instâncias individuais para as classes na hierarquia e preencher os valores das 

propriedades referentes à classe. 

Esta foi a metodologia usada na realização deste trabalho, a escolha deu-se 

principalmente por ser a mais simples dentre as metodologias que podem atender as 

necessidades de modelagem da OntoAI, Pode-se afirmar que a metodologia 101 é a melhor 

escolha para modelagem da OntoAI, pois permiti através de uma seqüência de passos simples 

de forma interativa e incremental até atingir os objetivos da ontologia. 

 

 

3.6.3. Ferramentas 

 

 

A criação de uma ontologia é um processo um tanto complexo e de alto custo. Por isso, 

torna-se essencial o apoio de uma ferramenta no desenvolvimento da ontologia representando 

ganhos significativos. 

Segundo Freitas (2003), as ferramentas para o desenvolvimento de ontologias devem ter 

características básicas como: usabilidade, portabilidade, interoperabilidade, extensibilidade, 

entendimento intuitivo da interface, interfaces gráficas, conexão a repositórios, organização 

dos arquivos gerados e documentação. 

Nas próximas subseções, serão apresentadas algumas dessas ferramentas e/ou ambientes 

utilizados na construção de ontologias. 
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3.6.3.1 OilEd 

 

 

O OilEd segundo Horrocks et al., (2001) desenvolvido em colaboração entre as 

Universidade de Manchester e a Universidade Livre de Amsterdã, é um editor simples, 

gratuito e de código aberto. Seu principal objetivo é estimular o interesse no uso da linguagem 

OIL.  

OilEd não é um ambiente completo para o desenvolvimento de ontologias, nem possui 

um suporte para o desenvolvimento de ontologias em alta escala, não sendo possível nesse 

ambiente a importação e integração de ontologias existentes.  

 

 

3.6.3.2 OntoEdit 

 

  

O  OntoEdit  foi desenvolvido na Universidade de  Karlsruhe, pelo  Institut für  

Angewandte Informatik und Formale Beschreibungs-verfahren (AIFB), e atualmente, está 

disponível em duas versões, OntoEdit Free e OntoEdit Professional. Tem como característica 

ser uma ferramenta com ambiente extensível, flexível, possuindo componentes gráficos para 

edição de ontologias que possibilita ao usuário adaptação nas ontologias como inspeção, 

navegação, codificação e alteração. (MORAIS, 2007). 

 Esse ambiente possui três fases de desenvolvimento, sendo uma para especificação de 

requisitos, outra para refinamento e, por fim, uma fase para avaliação Felicíssimo et AL., 

(2003). Na primeira fase, especificação de requisitos, em que são coletados dados sobre a 

ontologia. Já na segunda, fase de refinamento, deve ser construída uma ontologia inicial de 

acordo com as especificações acordadas na fase de especificação. Por fim, na fase de 

avaliação, é colocada em prova a utilidade do desenvolvimento da ontologia em seu ambiente 

de software. 

 De acordo com Carlan (2006), o OntoEdit utiliza modelo de ontologias que permite o 

mapeamento em distintas linguagens de representação como XML, RDF Schema, DAML + 

OIL, onde as ontologias podem ser armazenadas em bancos de dados relacionais. O OntoEdit  

tem uma arquitetura baseada em  plugins. 
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3.6.3.3 NeOn Toolkit 

 

 

 O NeOn Toolkit é um ambiente para engenharia de ontologias e seu projeto começou 

em março de 2006. Esse projeto tem a participação de 13 parceiros europeus e tem o objetivo 

de desenvolver o ambiente para que possa ser usado em larga-escala em projetos semânticos 

em organizações distribuídas (ERDMANN et al., 2009). 

 O NeOn Toolkit é um ambiente que está ganhando cada vez mais usuários por 

possuir uma interface amigável, grande quantidade de plug-ins e documentação, com listas de 

discussão, tutoriais, Fóruns e Bug Reporting ou relatório de eventuais problemas. 

 

 

3.6.3.4 Framework Protégé 

 

 

 O framework protégé é uma ferramenta que foi desenvolvida pelos pesquisadores do 

Stanford Medical Informatics da Universidade de Stanford no ano de 1997. Sendo um 

ambiente integrado para construção e edição de sistemas baseados em conhecimento, possui a 

possibilidade de carregar, editar e salvar ontologias em vários formatos, tais como, RDF, 

XML, OWL, entre outros. 

 Segundo Azevedo (2008), o framework Protégé é acessível aos mecanismos de 

inferências para lógica descritiva, possuindo algumas vantagens, tais como, a geração 

automática de códigos Java Beans das ontologias, ferramenta em constante atualização, com 

vasta documentação e comunidade de desenvolvimento e discussão sobre a ferramenta. A 

figura 11 mostra a interface do framework Protégé com as principais classes da OntoAI.   
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Figura 11: Tela do framework Protégé 3.4.1 com as Classes da OntoAI 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

 O Protégé atualmente é um dos frameworks mais utilizados no mundo, contando com 

uma comunidade de 122.000 usuários registrados e encontra-se na versão 4.0, dando foco 

para desenvolvimento de ontologias em OWL (PROTÉGÉ, 2009). Para o desenvolvimento da 

OntoAI, foi utilizado o framework Protégé 3.4.1, por se tratar de um versão consolidada, 

testada e validada pela comunidade, com amplo variedade  de matérias e tutoriais na Internet. 

 

 

3.6.4 Ambientes para Raciocínio Automático com Ontologias  

 

 

Ambientes para Raciocínio Automático, Máquinas ou Motores de Inferência, são 

programas de computador que geram hipóteses a partir das informações constantes nas bases 

de conhecimento. Motores de Inferência possuem como objetivo avaliar a consistência de 

uma ontologia, a máquina se responsabiliza pela seqüência de ações que deverão ser 

encadeadas ou pela seqüência de regras aplicadas. Entre outras, algumas dessas máquinas de 

inferência, são: Fast Classification of Terminologies (FaCT), Pellet e SPARQL. 

 

 

 

 



 65 

 

3.6.4.1 FaCT 

 

 

É um sistema de raciocínio automático para ontologias escrita em lógica descritiva que 
permite executar tanto a classificação de ontologias, como a verificação de consistência de 
classes (AZEVEDO, 2008). 
 O FaCT é um software escrito em Common Lisp e que funciona em muitos sistemas 

operacionais que possuem a suite LISP disponível. Seu código-fonte está regido pela Licença 

de Software Livre e pode ser encontrado em  http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/. 

 

 

3.6.4.2 Pellet 

 

 

É um mecanismo de inferência para OWL DL desenvolvido em Java e que está regido 

por dois tipos de licença, uma para aplicações Open Source e outra para aplicações fechadas 

ou proprietárias. O Pellet tem a capacidade de avaliar ontologias criadas em OWL DL.  

 A máquina de inferência Pellet utiliza jargões da lógica de descrição para analisar a 

expressividade e as características de uma ontologia, que são: 

• ABox (Assertional Box) – Contêm o conhecimento  que especifica os indivíduos do 

domínio; 

• TBox (TerminoLogical Box) – Representa tanto os axiomas sobre os conceitos da 

ontologia, como também as características gerais dos conceitos de um domínio; 

• KB (Knowledge Base) – Representa a base de conhecimento. É a combinação entre 

ABox e TBox.  

Segunda Azevedo (2008), a partir de uma máquina de inferência como Pellet é 

possível avaliar se a ontologia está de acordo com os serviços de inferência definidos pela 

lógica de descrição (DL), tais como: 

• Consistência: garantir que a ontologia não possua fatos contraditórios avaliando a 

consistência de um ABox com relação a um TBox; 

• Classificação: determinar a hierarquia de conceitos da ontologia; 

• Realização: encontrar as instâncias de um indivíduo na base de conhecimento. 
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3.6.4.3 SPARQL 

 

 

A SPARQL (SPARQL, 2007) é a tecnologia de buscas para a Web semântica e foi 

desenvolvida com o objetivo de permitir a busca de informações em diferentes tipos de fontes 

de dados, independente do formato dessas informações, portanto é uma linguagem de consulta 

para repositório RDF e possui uma sintaxe semelhante a Structured Query Language (SQL). 

Como RDF é um grafo rotulado e direcionado para a representação de informações na Web, 

essa especificação define a sintaxe e semântica da linguagem de consulta SPARQL 

(AZEVEDO, 2008). 

 Através da linguagem de consulta SPARQL é possível extrair informações sobre 

valores de atributos, subgrafos RDF e construir novos grafos RDF baseados nos resultados de 

consultas. Os resultados das consultas podem ser ordenados e restringidos de diferentes 

formas (SPARQL, 2007). 

 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES 

 

 

As ontologias têm uma vasta utilização em diversas áreas do conhecimento, neste 

capítulo foram discutidas as suas principais características seus conceitos, classificações e 

vantagens, além de uma contextualização sobre Web semântica para facilitar o entendimento 

sobre o papel das ontologias dentro da proposta da Web semântica onde estas são mais 

utilizadas. 

Também foram apresentados fatores relativos a engenharia de construção de 

ontologias, como linguagens, metodologias e ferramentas tanto de construção quanto 

raciocínio sobre as ontologia. Neste trabalho fui utilizada a metodologia 101, o framework 

protégé 3.4.1, consultas em SPARQL e a linguagem OWL. Com relação a OWL, ressalta-se 

que a modelagem tal que está realizada é equivalente a um modelagem em RDF Schema, mas 

optou-se por OWL por que ela tem mais expressividade o que permitirá criar axiomas sobre a 

ontologia, o que poderá ser realizado num trabalho futuro. 

No próximo capítulo é descrito o processo de desenvolvimento da ontologia, suas 

principais classes, hierarquias e relacionamentos, descrevendo o que foi realizado em cada 

passo da metodologia adotada. 
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4 ONTOAI 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste Capítulo será descrito como foi modelado o domínio da Arquitetura da 

Informação para Web utilizando ontologia. A OntoAI reuni os principais conceitos, 

relacionamentos, propriedades e restrições do domínio da Arquitetura da Informação para 

Web, visando o compartilhamento das informações relativas aos seus componentes e 

metodologia auxiliando tanto os profissionais envolvidos no processo de desenvolvimento de 

websites quanto estudante e pesquisadores que discutem a Arquitetura da Informação para 

Web . 

Os conceitos modelado na OntoAI foram extraídos da literatura principalmente de 

Rosenfeld e Morville (2006) e sua validação foi realizada junto a pesquisadores do domínio. 

A validação deu-se principalmente pelo co-orientador o professor Doutor Guilherme Ataíde 

Dias que pesquisa o tema e leciona a disciplina Arquitetura da Informação para Web no 

Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

A InforArch também foi validada pela professora doutora Silvana Aparecida Borsetti 

Gergorio Vidotti do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Estadual de São Paulo (UNESP), quando esteve em João Pessoa para ministrar o curso 

Arquitetura da Informação Digital, que também leciona a disciplina no referido Programa de 

Pós Graduação. 

Ainda com relação a validação, esta foi realizada pelo grupo de pesquisa ARIUS 

Arquitetura da Informação e Usabilidade, em três ocasiões: 

Primeiramente foi apresentada a proposta da OntoAI, quando o grupo analisou os 

conceitos apresentados e que seriam modelados, nesta ocasião, o grupo fez considerações e 

apresentou sugestões a serem acrescentadas; 

Num segundo momento foi apresentada novamente a OntoAI, agora com o acréscimo 

dos conceitos sugeridos na apresentação anterior. Desta vez também foram discutidos quais 

seriam os relacionamentos entre os conceitos que deveriam ser modelados; 
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Finalmente, modelados o domínio com os seus principais conceitos e relacionamentos, 

foi novamente apresentado para apreciação do grupo. Nesta última apresentação a InforArch 

foi validada após a discussão e ajustes realizados no memento. 

Considerando que o desenvolvimento de ontologias é processo complexo, o qual 

demanda tempo e esforço, torna-se indispensável um estudo das metodologias, linguagens e 

ambientes necessários para sua construção, para que o processo de desenvolvimento seja mais 

iterativo, dinâmico e menos custoso. Portanto, será descrito nesse capítulo o processo de 

desenvolvimento da OntoAI, detalhando os passos ocorridos na metodologia, suas principais 

classes, propriedades e relacionamentos. Para a construção da ontologia proposta, foram 

utilizadas algumas tecnologias e metodologias, tais como: o framework Protégé e o Método 

101 de Noy e McGuiness. 

Depois de modelada a OntoAI apresenta as seguintes características: São 17 classes a 

partir da classe owl:thing, algumas dessas classes possuem suas subclasses que somam 52, 

totalizando 69 classes e subclasses. A OntoAI possui 34 propriedades que representam os 

relacionamentos entre as classes, das quais 25 são do tipo Object Properties e 9 são do tipo  

Datatype  Propertie.  

Este capítulo esta estruturado da seguinte forma: a Seção 5.2 trata sobre ontologias 

relacionadas ao domínio. A Seção 5.3 refere-se a construção da OntoAI, descrevendo a 

metodologia utilizada e os passos para o seu desenvolvimento. Na Seção 5.4 detalha as 

principais classes e relacionamentos da ontologia e a Seção 5.5 descreve alguns dos possíveis 

cenários na qual a OntoAI poderá auxiliar. Na Seção 5.6 são apresentadas as considerações 

finais a respeito do desenvolvimento da proposta. 

 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA ONTOAI 

 

 

Nesta seção serão descritas as fases e atividades realizadas no desenvolvimento da 

OntoAI, a principio, fez-se necessário um estudo e fundamentação teórica sobre ontologias 

para distinguir as principais ferramentas e metodologias que seriam utilizadas para construção 

da ontologia, apresentadas no Capítulo 3, também realizado um estudo aprofundado para 

identificar os principais conceitos do domínio a ser modelado na ontologia, os quais foram 

apresentados no Capítulo 2. 
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A OntoAI foi desenvolvida seguindo os passos da metodologia 101 de Noy e 

McGuiness (2001), em conjunto com o framework  Protégé 3.4.1 (PROTÉGÉ, 2009), ambos 

abordados no Capítulo 3. 

A principal razão pela qual se utilizou a Metodologia 101 foi a simplicidade, por ter 

sido concebida a princípio para iniciantes, envolvendo uma modelagem prática, seguindo uma 

seqüência de passos não linear, podendo ser realizadas inúmeras alterações até conseguir um 

modelo adequado, para serem validados. A Figura 11 da seção 3.6.2.5, ilustra os passos do 

método 101. 

A seguir, serão descritos os passos realizados no desenvolvimento da OntoAI ao utilizar 

o Método 101 para modelar os principais conceitos do domínio da arquitetura da informação 

para Web. 

 

 

 PASSO 1: Determinar o domínio e o escopo da ontologia 

 

 

Nesse primeiro passo, serão definidas algumas atividades que devem ser seguidas para 

determinar o domínio e o escopo da ontologia: 

Definição do Domínio: A OntoAI será desenvolvida para modelar os principais 

conceitos do domínio da arquitetura da informação para Web; 

Propósito da Ontologia: O principal propósito da ontologia é modelar os principais 

conceitos do domínio da arquitetura da informação para Web, tais como seus componentes e 

etapas das metodologias utilizadas, além dos profissionais envolvidos no processo de 

desenvolvimento de websites e seus papeis; 

Questões de Competência da Ontologia: A OntoAI deve ser capaz de auxiliar no 

processo de desenvolvimento de websites, podendo responder a questões, tais como:  

• O que é Arquitetura da Informação para Web? 

• Quais os componentes da Arquitetura da Informação para Web? 

• Qual a função do Sistema de Organização? 

• Qual a função do Sistema de Navegação? 

• Qual a função do Sistema de Rotulação? 

• Qual a função do Sistema de Busca? 

• Qual a função das Estruturas de Representação? 
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• Quais são os elementos dos esquemas de Organização? 

• Quais são os elementos do Sistema de Navegação? 

• Quais são os elementos do Sistema de Rotulação? 

• Quais os elementos do Sistema de Busca? 

• Qual o papel do arquiteto da informação? 

• Qual o papel do usuário? 

• Qual o papel do Webdesign? 

• Qual o papel do Webmaster? 

• Qual o papel do administrador? 

• Qual o papel do desenvolvedor? 

• Quais as etapas da metodologia da Arquitetura da Informação para Web ? 

• Em qual fase da metodologia são definidos os componente da Arquitetura da 

Informação para Web ? 

• Quais as pessoas envolvidas no desenvolvimento da Arquitetura da Informação para 

Web ? 

Usuários da Ontologia: Todos os profissionais da informação, direta ou indiretamente 

envolvidos no processo de desenvolvimento de sites, tais como: arquitetos da informação, 

Webdesigns, Webmasters, programadores. Também poderá ser usado no processo de ensino 

aprendizagem em disciplinas e/ou curso de arquitetura da informação para web. 

 

 

PASSO 2: Considerar o reuso de outras ontologias 

 

 

No processo de desenvolvimento da OntoAI não foi possível a reutilização de outras 

ontologias, pois não foram encontradas nenhuma ontologia sobre o domínio, conforme 

mencionado na seção 4.2. 

Já para trabalhos futuros, a OntoAI é capaz de fornecer informações que poderão ser 

reutilizadas para a criação de novas ontologias relacionadas a arquitetura da informação para 

Web, como por exemplo, ontologias de contexto utilizadas para modelar as características 

específicas de determinado assunto relacionada a Arquitetura da Informação para Web , bem 

como ontologias para representar características específicas de determinada categoria de site. 
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O reuso da OntoAI é possível em função da linguagem OWL que pode ser utilizada em 

diversas ferramentas para edição de ontologia tanto nas apresentadas no capítulo 3, quanto em 

outras que são menos conhecidas mas utilizadas por pessoas e/ou projetos mais específicos. 

Assim, novas ontologias para categorias específicas de sites e/ou de acordo com o contexto no 

qual está inserido, poderá ser modeladas a partir da OntoAI pois esta modela conceitos 

genéricos do domínio, logo poderão ser a base para modelagens específicas, como as aqui 

exemplificadas. 

 

 

PASSO 3: Enumerar os termos importantes da Ontologia 

 

 

Os termos importantes da ontologia foram adquiridos por meio de artigos e livros, além 

de conversas como profissionais pesquisadores do domínio, os principais termos definidos 

são: arquitetura da informação para Web, arquiteto da informação, componentes, 

metodologia, papel e site. A partir desses termos surgem outros a eles ligados através de 

hierarquias e relacionamentos, que serão abordados nos passos seguintes. 

 

 

PASSO 4: Definir classes e Hierarquia das classes 

 

 

Neste passo são definidas as classes e suas respectivas subclasses formando a hierarquia 

de classes da ontologia. No protégé todas as classes derivam de um classe principal a 

owl:thing, que fica no topo da hierarquia. Durante a definição das classes e relacionamentos 

da ontologia, algumas características devem ser seguidas, como: O nome das classes deve ter 

a primeira letra maiúscula e demais letras em minúsculas; No caso de classes com nomes 

compostos, as palavras são separadas por um underline “_”; Não é permitido o uso de sinais e 

cedilha “ç”. 

A OntoAI possui 17 classes a partir da classe owl:thing (AI_para_Web, Categorias, 

Componentes, Conceito, Documentos, Engenho_de_Busca, Esquema_de_Organizacao, 

Estrutura, Etapas, Ferramentas, Interface_de_Busca, Metodologias, Papeis, 

Processo_de_Desenvolvimento, Resultado, Rotulo, Sites). Algumas dessas classes possuem 

suas subclasses que somam 52, totalizando 69 classes e subclasses. 



 72 

Algumas dessas classes não possuem subclasses, apenas relacionamentos com outras 

classes, são elas: AI_para_Web, Engenho_de_Busca, Ferramentas, Interface_de_Busca, 

Metologias, Processo_de_Desenvolvimento e Resultado. As demais classes apresentadas no 

parágrafo anterior que formam o segundo nível hierárquico possuem subclasses que por sua 

vez formam o terceiro nível da hierarquia, e assim sucessivamente, até o quinto nível, que é o 

maior encontrado na ontologia conforme a figura 12. Para uma melhor visualização, esta 

figura é mostrada no apêndice B dividida em partes ampliadas.  

A classe Categorias (segundo nível) possui as subclasses Blogues, Institucionais, 

Noticias, Pessoais, Portais (terceiro nível); A classe Esquema_de_Oranizacao (segunda nível) 

possui as classes Ambigua e Exata (terceiro nível) e a classe Exata possui as subclasses 

Alfabeto, Localização, Sequencia e Tempo (quarto nível). 

Continuando, a classe Componentes (segundo nível) possui as subclasses 

Sistema_de_Busca, Sistema_de_Navegacao, Sistema_de_Organizacao, 

Sistema_de_Rotulacao,  Estruturas_de_Representacao (terceiro nível). A classe 

Sistema_de_Navegacao tem as subclasses Embutido e Suplementar (quarto nível), já a classe 

Embutido possui as subclasses Contextual, Local e Global (quinto nível). 

Estes são alguns exemplos da hierarquia de classes da ontologia, na seção 4.4 são 

mostradas e explicadas outras classes com maior nível de detalhamento das suas respectivas 

hierarquias e relacionamentos. 
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Figura 12: hierarquia de Classes da OntoAI 

Fonte: Próprio Autor/2010 
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PASSO 5: Definir as propriedades das classes 

 

 

A ontologia possui 34 propriedades que representam os relacionamentos entre as 

classes. As propriedades podem ser de dois tipos Object Properties ou do tipo Datatype  

Properties. Do total de propriedades, 25 são do tipo Object Properties e 9 são do tipo  

Datatype  Propertie. 

 

 

PASSO 6: Definir os valores das propriedades 

 

 

As propriedades podem assumir diferentes valores de acordo com a expressividade da 

linguagem.  Cada propriedade deve ter uma descrição diferente como o tipo do valor 

(funcional, inverso, simétrico ou transitivo), a cardinalidade, e outros recursos que o campo 

pode ter. 

Na OntoAI foram definidas as cardinalidades das propriedades Datatype  Propertie 

usadas para construir os relacionamentos utilizados nas consultas que respondem as questões 

de competência. As cardinalidades das propriedades são representadas entre parentes ao lado 

das instâncias que são ligadas através dessas propriedades. 

A instância Componentes (1/6) ligada pela propriedade SaoDefinidos significa que a 

partir de uma classe (Componentes) através da propriedade SaoDefinidos chega-se a seis 

possíveis respostas sobre os componentes da Arquitetura da Informação para Web. Uma mais 

geral feita de forma direta, que responde quais são os cinco componentes ou de forma indireta 

(transitiva) consultando cada componente individualmente. 

Por exemplo, a consulta abaixo trás a relação dos cinco componentes definidos na fase 

de concepção da metodologia recomendada para definir os componentes da Arquitetura da 

Informação para Web.  

 

SELECT * 

WHERE { ?OsComponentes:SaoDefinidos ?Concepcao 
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Já esta outra consulta trás informações específicas sobre o componente sistema de 

busca, especificando que o mesmo é definido na Concepção, possui interface de busca, esta 

interface alimenta os engenhos de busca que fazem consultas no conteúdo do site. 

 

 

SELECT * 

WHERE { ?Componentes:SaoDefinidos ?Concepcão  

{?Sistemas_de_Busca:Contem ?Interface de Busca } 

                {?Interfaces_de_Busca:Alimenta ?Engenhos de Busca } 

                     {?Engenhos_de_Busca:PesquisaNo ?Conteúdo } 

} 

 

 

PASSO 7: Criar Instâncias 

 

 

Nesta última fase são criadas as instâncias individuais para as classes para que através 

dos relacionamentos entre essas classes, representados pelas propriedades, para definição de 

consultas que retornem resultados como respostas questões de competência da ontologia. 

Foram definidas as instâncias que respondem as principais questões de competência, 

como: Componente, Estruturas_de_Representacao, Sistemas_de_Busca, 

Sistemas_de_Organizacao, Sistemas_de_Rotulacao, Sistemas_de_Navegacao, Conceitos, 

Icontexto, Iconteudo, Engenhos_de_Busca, Esquema_de_Organizacao, Estruturas, Etapa, 

Iconcepcao, Interfaces_de_Busca, Resultados, Rótulos, entre outras. 

Vale salientar que para criar as instâncias foi usado o mesmo padrão utilizada para criar 

as classes, ou seja, letra inicial maiúsculas e as demais minúsculas, além de separar os nomes 

por anderline “_” quando estes são compostos. Como o protégé não permite que os nomes das 

classes e instâncias sejam exatamente iguais aos das classes, convencionou-se diferenciar pelo 

singular e plural, isto é, classe Componentes, instância Componente ou classe Resultado, 

instância Resultados. Quando não conveniente usar esta padronização, optou-se por 

acrescentar um “I” (inicial de instância), no início do nome, por exemplo, classe Concepcao, 

instância IConcepcao. 
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Ressalta-se que tal convenção não causa prejuízo para ontologia, vista que as consultas 

definidas para trazer as respostas as questões de competência, já são montadas observando-se 

estes detalhes. 

 

 

4.3 PRINCIPAIS CLASSES DA ONTOAI 

 

 

Para melhor entendimento sobre a OntoAI, nesta seção serão descritas as principais 

classes da ontologia proposta. Estas classes possuem níveis de hierarquia e relacionamentos 

que permitem relacionar informações sobre diversos conceitos do domínio. 

A classe Componentes, a partir dela é possível chegar aos cinco componentes da 

arquitetura da informação para Web, propostos em Rosenfeld e Morville (2006), os sistemas 

de busca, navegação, organização e rotulação e as estruturas de representação. Representadas 

respectivamente pelas classes Sistema_de_Busca, Sistema_de_Navegacao, 

Sistema_de_Organizacao, Sistema_de_Rotulacao Estruturas_de_Representação. Essas 

classes são o núcleo da ontologia, pois estes componentes são os principais pontos a 

considerar na arquitetura da informação para Web. A figura 13a e figura 13b mostram a classe 

componentes, suas subclasses e os relacionamentos. A figura 14 fui dividida em a e b para 

facilitar a visualização das classes e relacionamento. Observe-se que a classes faz a interseção 

entre as figuras, o mesmo acontece com o relacionamento (Precisa).  

 

 
Figura 13a: Classe Componentes com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
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Figura 13b: Classe Componentes com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

O componente sistemas de busca, representado pela subclasse Sistema_de_Busca, 

descreve o processo de uma busca realizado internamente em um determinado site, a partir do 

seu sistema de busca. Esta classe possui um relacionamento (Contem) com a classe 

Interface_de_Busca, para indicar que o site em questão contém uma interface de busca onde 

o usuário dará entrada com sua consulta, que é realizada através do relacionamento 

(FazConsulta) relacionando a classe Usuario a classe Interface_de_Busca, assim, a busca 

inicia-se quando o Usuario (FazConsulta) na Interface_de_Busca. 

Feito o passo anterior, a informação fornecida pela o usuário será repassada para o 

engenho de busca, na ontologia, este passo é representado com a classe Interface_de_Busca 

repassando à informação à classe Engenho_de_Busca através do relacionamento (Alimenta). 

Na seqüência é feita a busca sobre a informação no conteúdo do site, quando a classe 

Engenho_de_Busca através do relacionamento (PesquisaNo) com a classe Conteudo. 

Após a busca no conteúdo, um resultado é apresentado para ser analisado pelo usuário, 

este procedimento é feito pela ontologia da seguinte forma: A classe Conteudo por meio do 
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relacionamento (ApresentadoComo), é apresentado a classe Resultado, que por sua vez 

através do relacionamento (Analisado), chega até a classe Usuário, fechando o ciclo da 

consulta realizada, como mostra a figura 14. 

 

 
Figura 14: Classe Sistema_de_Busca com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

O componente Sistema de Organização, através da sua hierarquia e relacionamento 

descritos na ontologia, descreve como devem estar organizados os termos que irão representar 

as informações no site. A classe Sistema_de_Organizacao possui três relacionamentos, o 

(AtendeUma) para relacionar-se com a classe Estrutura, o (EstaOrganizadoEm) para 

relacionar-se com a classe Esquemas_de_Organizacao e o  (precisa) para ligar a classe 

Estruturas_de_Representacao. 

A classe Estrutura informa que os Sistemas de Organização de uma estrutura que pode 

ser de cima para baixo ou de baixo para cima, representado pelas subclasses Top_Down e 

Button_Up respectivamente. Já a classe Esquemas_de_Organizacao possui as subclasses 

Ambígua, Exata e Hibrido, estas classes também possuem as suas subclasses, que são: 

Assunto, Metafora, Tarefa e Publico_Alvo (subclasses da classe Ambigua); Alfabeto, 

Localizacao, Tempo e Sequencia (subclasses da classe Exata); A Hibrido informa que é 

possível a combinação entre quaisquer de dois ou mais dos esquemas anteriores. A hierarquia 

de classes e os relacionamentos do sistema de organização é mostrado na figura 15. 
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Figura 15: Classe Sistema_de_Organizacao com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

 O componente Estruturas de Representação fornece algumas estruturas que pode ser 

usadas para representar o conhecimento de um determinado domínio. Na ontologia esse 

componente é representado pela classe Estruturas_de_Representacao, as suas subclasses 

(Metadado, Ontologia, Tesauro e Vocabulário_controlado), como ilustrado na figura 16. 

 

 
Figura 16: A classe Estruturas_de_Representacao com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
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Já o componente Sistema de Rotulação mostra como deve ser representado os rótulos 

nos sites. Na ontologia essa representação é feita através do relacionamento (Define), 

relacionando a classe Sistema_de_Rotulação a classe Rotulo que por sua vez possui as suas 

subclasses Icone (são as figuras que representam informação) e Link_Textual (os termos que 

possuem links internos ou externos ao site e/ou representa uma informação para o usuário). 

Esta representação é mostrada na figura 17. 

 

 

 
Figura 17: A classe Sistema_de_Rotulacao com seu relacionamento com a classe  

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

O outro componente, o Sistema de Navegação discute como deve estar dispostos no site 

os elementos que possibilitam o usuário navegar neste espaço para encontrar a informação 

que desejam. Estes elementos são representados pelos sistemas de navegação embutido e 

suplementar que por sua vez possuem outros subsistemas. Na ontologia eles são representados 

da seguinte forma. 

A classe Sistema_de_Navegação possuem suas subclasses Embutido e Suplementar 

que também possuem as suas subclasses. As classes Global, Local e Contextual (são 

subclasses da classe Embutido) e Guia, indice e Mapa_do_Site (são subclasses da classe 

Suplementar), figura 18. 
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Figura 18: Classe Sistema_de_Navegacao suas subclasses 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

Além das classes, subclasses e relacionamentos que descrevem os componentes da 

arquitetura da informação para Web, outras também merecem destaque como Conceito, Sites, 

Papeis, Metodologia. Essas classes e seus relacionamentos são descritas a seguir.  

A classe Conceito relaciona os três elementos (usuário, contexto e conteúdo) os quais 

a Arquitetura da Informação para Web deve balancear, possibilitando ao usuário encontrar as 

informações que busca no conteúdo disponibilizado dentro do contexto ao qual o referido site 

se encontra. 

A classe Conceito possui três subclasses (Contexto, Conteudo e Pessoas). Contexto 

é a realidade na qual o site está inserido, ramo de negócio, cultura, colaboradores, etc. O 

Conteudo são as informações disponibilizadas no site, onde são realizadas as consultas, como 

mostrado na descrição do ciclo de busca do componente Sistema de Busca. Já através da 

classe Pessoas por meio do relacionamento (Possuem) com a classe Papeis, permite mostrar 

os papeis de cada pessoa que tenha relação com o site. Estes conceitos estão diretamente 

relacionados a classe Sites através do relacionamento (Envolve). 

A figura 19 mostra como esses conceitos estão relacionados na ontologia. Nesta figura 

também encontra-se a classe Site que através do relacionamento (Devide-seEm) relaciona-se 

com a classe Categorias, mostrando que existem vários tipos de sites, na ontologias 

representado pelas classes Pessoais, Portais, Blogues, Noticiarios e Institucionais 

subclasses da classe Categorias. 
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Figura 19: Classes Conceitos e Sites com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

A seguir é descrita a relação das pessoas envolvida direta ou indiretamente no 

processo de desenvolvimento de sites, mostrando os papeis delas relacionados as etapas da 

metodologia proposta para Arquitetura da Informação para Web.  

A classe Papeis possui as subclasses Usuario, Desenvolvedor, 

Arquiteto_da_Informacao e Administrador. O usuário tem os papeis de acessar o site, 

representado na ontologia pelo relacionamento (Acessa) que liga a classe Usuario a classe 

Site e deve participar no desenvolvimento da Arquitetura da Informação para Web  na etapa 

de pesquisa como mostrado na figura 20 pelo relacionamento (DeveParticipar) entre as 

classes Usuario e Pesquisa. 

O desenvolvedor tem o papel de desenvolver o site mostrado pela relação 

Desenvolvedor (Desenvolve) Site, fazendo a implementado através da relação 
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Desenvolvedor (Faz) Implementacao. O administrador faz as atualizações do site e 

correções em cima do comportamento do usuário, assim, o Administrador (Administra) a 

Manutencao. 

 

 
Figura 20: Classes Papeis e Sites com suas subclasses e relacionamentos 

Fonte: Próprio Autor/2010 
 

Ainda na figura 20 são mostrados aos papeis do arquiteto da informação, que são  tem 

os seguintes papeis: Organizar os conceitos, Arquiteto_da_Informacao (Organiza) os 

Conceitos, balanceando as características e necessidade dos usuários em relação ao conteúdo 

e contexto do site; Projetar na fase de concepção os componentes da Arquitetura da 

Informação para Web , Arquiteto_da_Informacao (Projeto) Concepcao; realizar a 

documentação da Arquitetura da Informação para Web ,  Outro papel do 

Arquiteto_da_Informacao (Realiza) Ducumentacao. 
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Ainda sobre as principais classes da ontologia, a figura 21 mostra um conjunto de 

classes que descrevem como deve ser inserida a arquitetura da informação na web, no 

processo de desenvolvimento de sites. O desenvolvedor faz a implementação e deve adotar 

um processo de desenvolvimento para contemplar uma metodologia que possui etapas, estas 

etapas são pesquisa, concepção, documentação, implementação e manutenção. Esta hierarquia 

de classes e os relacionamentos estão representados na ontologia. 

 A classe Desenvolvedor através do relacionamento (DeveAdotar) se relaciona com a 

classe Processo_de_Desenvolvimento, esta classe se liga com o classe Metodologias pelo 

relacionamento (Contempla), já a classe Metodologias se relaciona com a classe Etapas. A 

classe Etapas forma a hierarquia com suas subclasses Pesquisa, Concepcao, 

Documentacao, Implementacao e Manutencao. 

 Nesta seção foram apresentadas as principais classes, suas hierarquias e 

relacionamentos da ontologia. No apêndice C encontra-se todas as classes da ontologias 

dividas em quatro figuras em seqüência lógica para melhor visualização de todos classes da 

ontologia juntas com suas subclasses e relacionamentos. Na próxima seção são apresentados 

cenários de utilização da OntoAI. 

 

 

4.4 CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO DA ONTOAI 

 

 

A OntoAI foi proposta para modelar o domínio da arquitetura da informação para web, 

para permitir o compartilhamento do conhecimento entre pesquisadores e/ou  profissionais 

que trabalham e pesquisam o tema. Nesta seçao são apresentados alguns os cenários de 

utilização. 

 A OntoAI pode ser usada como facilitador para o reuso, padronização e 

compartilhamento do conhecimento sobre arquitetura da informação para Web, dessa forma, a 

princípio já poderá ser utilizada em três cenários, que são: no reuso para criação de outras 

ontologias e/ou aplicações; no desenvolvimento de sites; no ensino da disciplina de 

arquitetura da informação para Web. 
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Cenário 1: Ensino da disciplina arquitetura da informação para web. 

 

 

 A disciplina Arquitetura da Informação para Web já é lecionada em cursos de pós 

graduação. Um exemplo é na pós graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal da Paraíba. Também existem cursos de curta duração em Arquitetura da Informação 

para Web, ministrado tanto por profissionais de empresas que trabalham com 

desenvolvimento de sites, quanto por professores pesquisadores de Universidades que 

trabalham o tema em suas pesquisas. 

 A OntoAI, pode ser usada para auxiliar nas aulas referentes tanto aos cursos quanto a 

própria disciplina. Com a ontologia é possível mostrar os conceitos e os relacionamentos entre 

eles no contexto da arquitetura da informação para Web, além de responder a questões sobre 

este domínio através da representação gráfica que pode ser pela interação direta com a 

ontologia ou através de aplicações que venham a ser desenvolvidas para acessá-la. 

 A partir do semestre 2010.2 a OntoAI será utilizada para auxiliar no ensino da 

disciplina de Arquitetura da Informação para Web do programa de pós graduação em Ciência 

da Informação da Universidade Federal da Paraíba, e nos estudos e práticas do grupo de 

pesquisa ARIUS (ARquitetura da Informação e USabilidade) formado por pesquisadores 

(professores e estudantes de graduação e pós graduação) que estudam sobre o assunto. 

 

 

Cenário 2: criação de novas ontologias e/ou aplicações. 

 

 

 Este cenário pode acontecer quando da necessidade de criação de novas ontologias 

para domínios semelhantes e/ou aplicações que podem fazer reuso desta ontologia. Neste caso 

pode-se citar como exemplo, a criação de ontologias para descrever a Arquitetura da 

Informação para Web para categorias específicas de sites. Já estão em estudos assuntos 

relativos a arquitetura da informação para Web, para dispositivo móveis, e-books, entre 

outros, que podem reutilizar esta ontologias na criação de outras específicas para estes 

domínio, entre outros relacionados a Arquitetura da Informação para Web . 

 As novas ontologias que poderão ser criadas, pode ser estendidas a partir das classes 

Componentes (para fazer a descrição dos componentes gerais da arquitetura da informação 
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para web) e da classe Categorias (para fazer a representação das características específicas, 

inerentes a cada categoria de site). 

   

 

Cenário 3: Desenvolvimento de sites 

 

 

 Ao desenvolver um site, a equipe que deseja adotar as recomendações da arquitetura 

da informação para web, poderá consultar a OntoAI para ter acesso aos seus componentes 

sugeridos, bem como metodologia, que descreve as etapas e os artefatos de cada uma delas, 

para que possam ser utilizados tais componentes de forma a desenvolver sites dotados de mais 

usabilidade, facilitando ao usuário recuperar a informação desejada. 

 Para proporcionar tal facilidade a OntoAI, traz a classe Componentes com suas 

subclasses e relacionamentos, para descrever como pode ser o uso dos componentes e mais 

um conjunto de classes que mostra uma metodologia com as suas etapas (pesquisa, 

concepção, documentação, implementação e manutenção), e o que deve ser realizado em cada 

uma delas. 

 A partir do aperfeiçoamento da OntoAI enriquecida com mais detalhes as classes 

acima citadas e a criação de novas ontologias do cenário 2, poderá ser proposto um 

framework que servirá de ambiente para o desenvolvimento de sites orientado por ontologias. 

A partir do framework poderá acessar as ontologias (OntoAI, ontologias de contexto, 

ontologias específicas para um determinada categorias de site) para direcionar a escolhas de 

modelos de sites já disponibilizados por ferramentas de desenvolvimento de sites. Na seção de 

trabalhos futuros no próximo capítulo é apresenta um modelo arquitetural para esta proposta. 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES 

 

 

Neste capítulo foi mostrado o processo de modelagem do domínio da Arquitetura da 

Informação para Web utilizando o framework protege 3.4.1, seguindo os passos da 

metodologia 101. Inicialmente foi descrito o que foi realizado em cada passo da metodologia. 

Em seguida foram apresentadas as principais classes da ontologia com suas subclasses e 

relacionamentos. Na seqüência discutidos cenários de utilização da OntoAI. 
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O próximo capítulo serão feitas as considerações finais relativas ao trabalho. Na seção 

5.1 mostra-se contribuições da OntoAI e na seção 5.2 os trabalhos futuro que pretende-se 

desenvolver para que juntamente com a OntoAI possam auxiliar no desenvolvimento de sites 

utilizando os componentes da Arquitetura da Informação para Web  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As ontologias são formas de armazenar dados sobre um determinado domínio, com o 

objetivo de realizar a padronização dos mesmos, proporcionando um melhor entendimento 

sobre os conhecimentos armazenados e facilitando o acesso às informações. A utilização de 

ontologias em várias áreas de conhecimento tem se tornado uma atividade muito útil, pois são 

capazes de armazenar, compartilhar e reutilizar conhecimentos e estruturas de informação 

referentes a um determinado domínio, permitindo a origem de análises e consultas 

relacionadas aos conhecimentos. 

Já a Arquitetura da Informação para Web define os componentes de busca, rotulação, 

navegação, organização e estruturas de representação como sugestão para estruturar os 

websites, melhorando a usabilidade e conseqüentemente facilitando a recuperação da 

informação na Web. A Arquitetura da Informação para Web  também recomenda 

metodologias para que tais componentes sejam aplicados no desenvolvimento de websites, 

com base em estudos relativos a usabilidade, estudo do usuário e interface homem-

computador. 

A proposta deste trabalho foi modelar o conhecimento do domínio da Arquitetura da 

Informação para Web utilizando ontologia, para facilitar o uso da Arquitetura da Informação 

para Web  pelos desenvolvedores de sites, os quais poderão utilizar metodologias para 

empregar os componentes da AI, permitindo a criação de sites que proporcionem mais 

facilidades na recuperação da informação. 

Outra contribuição que buscou-se na realização deste trabalho foi estruturar o 

conhecimento sobre Arquitetura da Informação para Web  através de um formalismo que 

poderá ser usado por pessoas e aplicações no auxilio ao processo de ensino e aprendizagem 

sobre os conceitos e relacionamentos dos termos utilizados na arquitetura da informação para 

Web. 

 Portanto, este capítulo apresenta as considerações finais sobre a dissertação, 

mostrando as contribuições do trabalho e algumas sugestões para trabalhos futuros.  
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5.1 CONTRIBUIÇÕES 

  

 

 Este trabalho modela os principais conceitos do domínio da Arquitetura da Informação 

para Web, servindo como base para o compartilhamento e reuso do conhecimento deste 

domínio por profissionais e pesquisadores que discutem e trabalham este tema. Dessa forma 

afirma-se que foram alcançados os objetivos da proposta e como resultado o trabalho apresnta 

as seguintes contribuições:  

• Servir de base de conhecimento sobre o domínio da Arquitetura da Informação para 

Web, que pode ser consultada, possibilitando o reuso e compartilhamento dos 

conceitos e seus relacionamentos. Arquitetura da Informação para Web é um tema 

novo e ainda pouco conhecido, com pouca literatura disponível, sobre tudo na língua 

em portuguesa. Assim, a OntoAI também servirá de fonte de consultas podendo 

inclusive ilustrar de forma gráfica os conceitos e seus relacionamento da Arquitetura 

da Informação para Web , o que pode facilitar o seu entendimento, principalmente em 

estudos feitos por iniciantes no assunto.  

• Ajudar no desenvolvimento de sites que contemplem os componentes da Arquitetura 

da Informação para Web, permitindo aos usuários destes sites mais facilidade para 

encontrar as informações que desejam. Neste caso, a ontologia também representa 

mais uma fonte de consulta, podendo ser utilizada pela equipe de desenvolvimento 

para sanar dúvidas sobre como utilizar os componentes da Arquitetura da Informação 

para Web  no desenvolvimento de sites, o que até então, só seriam respondidas através 

da literatura e dos arquitetos da informação. 

• Auxiliar no ensino da disciplina de Arquitetura da Informação para Web, que já faz 

parte de programas de pós graduação relacionados a áreas como Ciência da 

Informação e Design Gráfico, bem como em curso ministrados por professores 

pesquisadores do assunto e/ou por empresas de desenvolvimento de site tanto para 

treinar seus desenvolvedores para agregar os componentes da Arquitetura da 

Informação para Web  em seu processo de desenvolvimento, quanto prestando 

consultorias para outras empresas e usuários. 

Como pode-se observar a OntoAI pode contribuir diretamente com os vários 

profissionais que já trabalham ou venham trabalhar com Arquitetura da Informação para Web, 

tanto na área acadêmica em pesquisas e ensino, quanto na área coorporativa como as pessoas 

e empresas responsáveis pelo desenvolvimento de sites. 
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5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante a realização deste trabalho foi observado que outros trabalhos devem ser 

desenvolvidos para complementá-lo, e assim, proporcionar ainda mais contribuições para os 

profissionais que pesquisam e trabalham com Arquitetura da Informação para Web. Foram 

identificados os seguintes sugestões de trabalhos futuro: 

• Criar ontologias para categorias específicas de sites, a partir da OntoAI, que uma 

ontologia mais geral sobre o domínio da Arquitetura da Informação para Web e/ou 

aplicações que possam acessar o ontologia, utilizando-a como base de conhecimento 

sobre o assunto. 

• Criar ontologias de contexto para serem utilizadas juntamente com a OntoAI no 

processo de desenvolvimento de site, visto que a utilização dos componentes da 

Arquitetura da Informação para Web neste processo, depende do contexto ao qual o 

site está inserido. 

• Desenvolver um framework para o desenvolvimento de sites que utilize tanto 

ferramentas de edição e gerenciamento de conteúdo já existentes, quanto as ontologias 

(a OntoAI, ontologia de contexto e ontologia por categoria de sites), formando um 

ambiente para o desenvolvimento de sites e gerenciamento dos seus conteúdos 

baseado em ontologias. 

 A figura 21 ilustra um modelo abstrato do ambiente referido no parágrafo anterior, 

depois de concluídos todos os trabalhos futuros aqui sugeridos. 

 
Figura 21: Proposta de modelo para desenvolvimento de sites auxiliado por ontologias 

Fonte: Próprio Autor/2010 
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 A proposta é ter um ambiente para desenvolvimento de sites (um Framework) baseado 

em ontologias, que funcione da seguinte forma: 

Novas ontologias devem ser desenvolvidas estendidas da OntoAI. A ontologia para 

categoria que irá reusar os conceitos gerais da OntoAI acrescendo-se características 

específica, inerentes a cada categoria de site. A ontologia de contexto terá conceitos e 

relacionamentos relativos as variáveis que influenciam diretamente no contexto ao qual o site 

está inserido, como os usuários, o ramo de negócio, cultura, entre outros. 

Todas essas ontologias poderão ser acessadas pelo framework através de APIs para 

consultas sobre o contexto, a categoria do site e os componentes da Arquitetura da Informação 

para Web. A partir de então poderá importar templates de ferramentas gratuitas já disponíveis 

e/ou a ser desenvolvidas para o desenvolvimento e gerenciamento de sites. 

 Dessa forma terá sites seguindo os componentes da Arquitetura da Informação para 

Web e dotados de características específicas para sua categoria e voltado para o contexto ao 

qual esta relacionada, o que proporcionará mais facilidades na sua utilização.
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APÊNDICE A: Metodologia para o desenvolvimento da arquitetura da informação para Web. 
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APÊNDICE B: Hierarquia de classes da OntoAI 
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Figura 23a: Hierarquia de classes da ontologia 
Fonte: Próprio Autor/2010
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Figura 23b: Hierarquia de classes da ontologia 
Fonte: Próprio Autor/2010 
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APÊNDICE C: OntoAI (classes, subclasses e relacionamentos) 
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Figura 24a: classes, subclasse e relacionamentos da ontologia 

Fonte: Próprio Autor/2010 
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 Figura 24b: classes, subclasse e relacionamentos da ontologia 
Fonte: Próprio Autor/2010 
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Figura 24c classes, subclasse e relacionamentos da ontologia 
Fonte: Próprio Aultor/2010 
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Figura 24d : classes, subclasse e relacionamentos da ontologia 
Fonte: Próprio Aultor/2010 
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APÊNDICE D: Código OWL da OntoAI 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<tells uri="" xmlns="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang"> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#Entity"/> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#RuleGroup"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#RuleGroup"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#Entity"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Proposition"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Proposition"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Entity"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Entity"/> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ExtendedProposition"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ExtendedProposition"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Proposition"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidInstant"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidInstant"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidTime"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidTime"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidTime"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Entity"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidPeriod"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidPeriod"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidTime"/> 
    </impliesc> 
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    <defconcept name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Entity"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Administrador"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Administrador"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Papeis"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Papeis"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Mapa_do_Site"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Mapa_do_Site"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Suplementar"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Suplementar"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Suplementar"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Navegacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Hibrido"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Hibrido"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Esquemas_de_Organizacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Esquemas_de_Organizacao"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contextual"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contextual"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Embutido"/> 
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    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Embutido"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Embutido"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Navegacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Arquiteto_da_Informacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Arquiteto_da_Informacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Papeis"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Categorias"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Local"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Local"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Embutido"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Top_Down"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Top_Down"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Portais"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Portais"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Categorias"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Interface_de_Busca"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documento"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
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    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Tesauro"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Tesauro"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Processo_de_Desenvolvimento"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Rotulo"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Busca"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Busca"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Exata"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Exata"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Esquemas_de_Organizacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AI_para_Web"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sites"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conteudo"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conteudo"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
    </impliesc> 
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    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pessoas"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pessoas"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Blueprint"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Blueprint"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documento"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Icone"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Icone"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Rotulo"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Vocalulario_Controlado"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Vocalulario_Controlado"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Engenho_de_Busca"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Concepcao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Concepcao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Indice"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Indice"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Suplementar"/> 
    </impliesc> 



 111 

    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Global"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Global"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Embutido"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ambigua"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ambigua"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Esquemas_de_Organizacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Institucionais"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Institucionais"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Categorias"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Guia"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Guia"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Suplementar"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Fluxo_de_Navegacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Fluxo_de_Navegacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documento"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Navegacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Navegacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metafora"/> 
    <impliesc> 
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        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metafora"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ambigua"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metodologia"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Implementacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Implementacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Bottom_Up"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Bottom_Up"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Link_Textual"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Link_Textual"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Rotulo"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pesquisa"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pesquisa"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Localizacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Localizacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Exata"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Alfabeto"/> 
    <impliesc> 
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        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Alfabeto"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Exata"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pessoais"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pessoais"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Categorias"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Wireframe"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Wireframe"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documento"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Tarefa"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Tarefa"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ambigua"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Rotulacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Rotulacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Organizacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Organizacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Manutencao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Manutencao"/> 
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        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolvedor"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolvedor"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Papeis"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Usuario"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Usuario"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Papeis"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Tempo"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Tempo"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Exata"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contexto"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contexto"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Noticiarios"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Noticiarios"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Categorias"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Resultado"/> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Assunto"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Assunto"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ambigua"/> 
    </impliesc> 
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    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ontologia"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ontologia"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sequencia"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sequencia"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Exata"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Publico_Alvo"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Publico_Alvo"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ambigua"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metadado"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metadado"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documentacao"/> 
    <impliesc> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documentacao"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
    </impliesc> 
    <defconcept name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ferramentas"/> 
    <defattribute 
name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#isRuleGroupEnabled"/> 
    <domain> 
        <attribute 
name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#isRuleGroupEnabled"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#RuleGroup"/> 
    </domain> 
    <rangeint> 
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        <attribute 
name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#isRuleGroupEnabled"/> 
    </rangeint> 
    <functional> 
        <attribute 
name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#isRuleGroupEnabled"/> 
    </functional> 
    <defattribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasTime"/> 
    <domain> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasTime"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidInstant"/> 
    </domain> 
    <rangestring> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasTime"/> 
    </rangestring> 
    <functional> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasTime"/> 
    </functional> 
    <defattribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasFinishTime"/> 
    <domain> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasFinishTime"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidPeriod"/> 
    </domain> 
    <rangestring> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasFinishTime"/> 
    </rangestring> 
    <functional> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasFinishTime"/> 
    </functional> 
    <defattribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasStartTime"/> 
    <domain> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasStartTime"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidPeriod"/> 
    </domain> 
    <rangestring> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasStartTime"/> 
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    </rangestring> 
    <functional> 
        <attribute name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasStartTime"/> 
    </functional> 
    <defattribute name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#nome"/> 
    <domain> 
        <attribute name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#nome"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Icone"/> 
    </domain> 
    <rangestring> 
        <attribute name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#nome"/> 
    </rangestring> 
    <defrole name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasValidTime"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasValidTime"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ExtendedProposition"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasValidTime"/> 
        <or> 
            <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidTime"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasGranularity"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasGranularity"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#ValidTime"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasGranularity"/> 
        <or> 
            <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
        </or> 
    </range> 
    <functional> 
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        <ratom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#hasGranularity"/> 
    </functional> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#FazConsulta"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#FazConsulta"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Usuario"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#FazConsulta"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Interface_de_Busca"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DevePossuir"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DevePossuir"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Rotulo"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DevePossuir"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metadado"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AdotaUma"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AdotaUma"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AI_para_Web"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AdotaUma"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metodologia"/> 
        </or> 
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    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Acessa"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Acessa"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Usuario"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Acessa"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sites"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#EstaOrganizadoEm"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#EstaOrganizadoEm"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Organizacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#EstaOrganizadoEm"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Esquemas_de_Organizacao"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Gera"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Gera"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documentacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Gera"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documento"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contem"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contem"/> 
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        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Busca"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contem"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Interface_de_Busca"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#PodeModelar"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#PodeModelar"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ontologia"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#PodeModelar"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contexto"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Envolve"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Envolve"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sites"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Envolve"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Faz"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Faz"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolvedor"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Faz"/> 
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        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Implementacao"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Define"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Define"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Rotulacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Define"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Rotulo"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolve"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolve"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolvedor"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolve"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sites"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DeveAdotar"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DeveAdotar"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Desenvolvedor"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DeveAdotar"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Processo_de_Desenvolvimento"/> 
        </or> 
    </range> 
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    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Administra"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Administra"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Administrador"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Administra"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Manutencao"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DevemSeguir"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DevemSeguir"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sites"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DevemSeguir"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Processo_de_Desenvolvimento"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AtendeUma"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AtendeUma"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Organizacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AtendeUma"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Organiza"/> 
    <domain> 
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        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Organiza"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Arquiteto_da_Informacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Organiza"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Segue"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Segue"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metodologia"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Segue"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Etapas"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DeveParticipar"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DeveParticipar"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Usuario"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#DeveParticipar"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pesquisa"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#ApresentadoComo"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#ApresentadoComo"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conteudo"/> 
    </domain> 
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    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#ApresentadoComo"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Resultado"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Precisa"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Precisa"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sistema_de_Organizacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Precisa"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Estrutura_de_Representacao"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Possuem"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Possuem"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pessoas"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Possuem"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Papeis"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Projeta"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Projeta"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Arquiteto_da_Informacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Projeta"/> 
        <or> 
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            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Concepcao"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Analisado"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Analisado"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Resultado"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Analisado"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Usuario"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Utilizam"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Utilizam"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Pessoas"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Utilizam"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Ferramentas"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Realiza"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Realiza"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Arquiteto_da_Informacao"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Realiza"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Documentacao"/> 
        </or> 
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    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Alimenta"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Alimenta"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Interface_de_Busca"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Alimenta"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Engenho_de_Busca"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#PesquisaNo"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#PesquisaNo"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Engenho_de_Busca"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#PesquisaNo"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conteudo"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sugere"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sugere"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AI_para_Web"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sugere"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#SaoDefindos"/> 
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    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#SaoDefindos"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#SaoDefindos"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Concepcao"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Divide-
seEm"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Divide-
seEm"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Sites"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Divide-
seEm"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Categorias"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Depende"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Depende"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#AI_para_Web"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Depende"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Conceito"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Possui"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Possui"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contextual"/> 
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    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Possui"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Rotulo"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defrole name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contempla"/> 
    <domain> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contempla"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Processo_de_Desenvolvimento"/> 
    </domain> 
    <range> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Contempla"/> 
        <or> 
            <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metodologia"/> 
        </or> 
    </range> 
    <defindividual name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Textual"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Textual"/> 
        <catom name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Icone"/> 
    </instanceof> 
    <value> 
        <individual name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Textual"/> 
        <attribute name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#nome"/> 
        <sval>Ryan</sval> 
    </value> 
    <defindividual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#X"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#X"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Componentes"/> 
    </instanceof> 
    <related> 
        <individual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#X"/> 
        <ratom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#SaoDefindos"/> 
        <individual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#y"/> 
    </related> 
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    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Years"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Years"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Days"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Days"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metadado_3"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metadado_3"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Metadado"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Milliseconds"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Milliseconds"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#z"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#z"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Concepcao"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#y"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1276283595.owl#y"/> 
        <catom name="http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1276283595.owl#Concepcao"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Months"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Months"/> 
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        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Hours"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Hours"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Minutes"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Minutes"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
    <defindividual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Seconds"/> 
    <instanceof> 
        <individual name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Seconds"/> 
        <catom name="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#Granularity"/> 
    </instanceof> 
</tells> 


