
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS UTILIZANDO 
LINKED DATA: UMA AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA

RAFAEL BIANCO

Florianópolis

2011



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Rafael Bianco

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS UTILIZANDO LINKED DATA: 
UMA AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA

Trabalho de  conclusão  de  curso  submetido à 
banca examinadora do Curso de Graduação em 
Sistemas  de  Informação  da  Universidade 
Federal  de  Santa  Catarina  como  requisito 
parcial para a obtenção do título de Bacharel 
em Sistemas de Informação.
Orientador: Prof. Dr. José Leomar Todesco
Coorientador: Prof. Dr. Denilson Sell

Florianópolis

2011



Rafael Bianco

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS UTILIZANDO LINKED DATA: 
UMA AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA

Este Trabalho de conclusão de curso foi  julgado adequado para obtenção do 
Título de Bacharel em Sistemas de Informação,e aprovado em sua forma final  pelo 
Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

Florianópolis, dezembro de 2011.

_____________________________________
Prof. Leandro José Komosinski, Dr.

Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

_____________________________________
Prof., Dr. José Leomar Todesco, 

Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

_____________________________________
Prof., Dr. Denilson Sell, 

Coorientador
Universidade Federal de Santa Catarina

_____________________________________
Prof., Dr. Roberto Carlos dos Santos Pacheco,

Universidade Federal de Santa Catarina



AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais José e Sirlei, por sempre terem apoiado e incentivado 

meus  estudos,  por  terem  me  educado  exemplarmente,  repassando-me  princípios  e 

valores que me trouxeram até esse momento. 

Um agradecimento especial à minha namorada Carina, que muitas vezes brigou 

comigo,  cobrando  meu  empenho  e  dedicação  à  esse  projeto,  e  que  também  foi 

compreensiva com minha ausência por longos períodos necessários para a conclusão do 

mesmo.

Agradeço também aos meus amigos, que me acompanharam ao longo dos vários 

anos desse curso, que agregaram muito ao que sou, e foram solidários (quando estive 

ausente) com meus esforços para a conclusão desse trabalho.

E por fim, agradeço ao meu orientador, que teve confiança nesse trabalho, sendo 

flexível quando solicitado e prestando orientação sempre que necessário.



RESUMO

A publicação de dados abertos na Web é uma tendência presente e com grandes 

projeções  para  o  futuro.  Não  somente  governos,  que  são  responsáveis  pelo  maior 

volume de iniciativas, mas também a iniciativa privada, têm apostado nessa tendência. 

Nesse contexto, linked data é um novo modelo de publicação de dados abertos proposto 

por Tim Berners-Lee, criador da Web, como uma alternativa aos modelos existentes. A 

vantagem desse modelo de publicação está na sua arquitetura, herdada da Web clássica, 

ou Web de documentos, e da Web Semântica. Tal arquitetura permite a criação de uma 

Web de dados, ou um espaço global de dados. Esse trabalho faz uma extensa revisão 

sobre o estado da arte dos conceitos e das abordagens de publicação utilizando linked  

data, e aplica-os em casos de teste que exploram diversas das abordagens de publicação. 

A massa de dados utilizada para os testes é um fragmento do esquema de dados do 

Currículo  Lattes  Institucional  da  UFSC.  Os  casos  de  teste  visam  a  avaliação 

comparativa das diversas abordagens, sendo que as abordagens estudadas limitam-se às 

aplicáveis à dados provenientes de bancos de dados relacionais. Esse projeto apresenta 

um excelente referencial teórico sobre a publicação de dados abertos com linked data 

em  língua  portuguesa,  algo  ainda  pouco  disponível  atualmente.  Apresenta  também 

comparativos entre técnicas, métodos, ferramentas e abordagens de publicação de dados 

abertos utilizando linked data.

Palavras-chave: linked data, dados abertos, web de dados, currículo Lattes.



ABSTRACT

The  publication  of  open data  on  the  Web  is  a  present  trend  and  have  great 

projections for the future. Not only governments that are responsible for the bulk of 

initiatives, but also the private sector, has been betting on this trend. In this context, 

linked data  is  a  new model  of  publishing  open data  proposed by Tim Berners-Lee, 

creator  of  the  Web,  as  an  alternative  to  existing  models.  The  advantage  of  this 

publishing  model  is  in  its  architecture,  inherited  from  classical  Web,  or  Web  of 

documents, and the Semantic Web. This architecture allows the creation of a Web of 

data, or a global data space. This work is an extensive review on the state of the art 

concepts and approaches using linked data publication and applies them in test cases 

that explore different approaches to publishing. The mass of data used for testing is a 

fragment of the data schema of the Institutional Curriculum Lattes of UFSC (Federal 

University of Santa Catarina). The test cases are intended to comparative evaluation of 

the various approaches, and approaches studied were limited to ones that are applicable 

to data from relational databases. This project presents a great theoretical reference on 

publication  of  open  data  with  liked  data  in  Portuguese,  something  not  currently 

available  yet.  It  also  presents  comparisons  between  techniques,  methods,  tools  and 

approaches to publishing open data using linked data.

Keywords: linked data, open data, web of data, curriculum Lattes. 
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Open data – dados abertos, em tradução livre, refere-se à publicação de dados 
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http://www.babylon.com/definition/Referência_(ciência_da_computação)/
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2 Deriva do termo  dereference no inglês original. Não há uma definição formal do termo em língua 
portuguesa, apesar de ser utilizado no meio técnico há muitos anos. Dessa forma, é possível encontrar 
mais de uma forma de grafia em uso, sendo derreferenciar e dereferenciar as formas mais comuns.

3 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
4 Não  há  um  concenso  sobre  a  definição  exata  do  que  seriam  “dados  abertos”.  Em 

http://opendefinition.org/ há um esforço para a criação de uma definição formal.
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Wrapper – envólucro ou embalagem, em tradução livre,  é um aplicativo ou 

serviço que tem por finalidade encapsular ou abstrair o acesso à outro aplicativo ou 
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5 O conceito pode ser aplicado à outros casos como classes e interfaces de software.
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1. INTRODUÇÃO
Dados abertos (Open Data, do original em inglês) se tornou uma das tendências 

em  termos  de  tecnologia  na  última  década,  observando-se  seu  crescimento 

gradativamente mais acentuado nos últimos anos. Especialmente em algumas esferas, 

como a administração pública, é ainda mais visível o aumento da importância desse 

novo modo de se pensar o acesso à dados e informações. Um dos fatos que mais reforça 

essa percepção é a criação, por parte de diversos governos nacionais ao redor do mundo, 

de iniciativas centralizadas para abertura de dados governamentais.

A publicação de dados abertos busca estabelecer novos limites para a construção 

coletiva  de conhecimento.  Com a disponibilização de  dados abertos  podem-se criar 

novos produtos e serviços sobre estes. Tais produtos e serviços podem ser criados por 

qualquer um: governos, entidades privadas ou cidadãos comuns. Isso permite que as 

aplicações desses produtos e serviços sejam as mais variadas, logo, os benefícios e os 

beneficiários também.

“Nós buscamos um mundo onde o conhecimento aberto é oblíquo e 
rotineiro. Nós promovemos o conhecimento aberto por conta de seu 
potencial  para  gerar  benefícios  sociais  de  longo  alcance”  (Open 
Knowledge Foundation6)

A definição de visão do grupo Open Knowledge Foundation está intimamente 

ligada aos ideais que tem tornado tão latente  o movimento de abertura de dados: a 

criação e consumo coletivo do Conhecimento. Essa construção coletiva, tem por base o 

fato de que qualquer um é livre para usar, reutilizar e redistribuir todo tipo de conteúdo 

(dados,  imagens,  documentos  etc)  sem  restrições.  Assim  promovendo  a  criação  e 

disseminação do conhecimento de todas as formas possíveis.

Porém, para a criação coletiva de aplicações e serviços, não basta apenas que 

tenhamos  dados  abertos.  É  preciso  que  esses  dados  sejam úteis,  e  que  possam ser 

processados por máquinas. Isso quer dizer, os dados precisam estar em formatos úteis 

para as aplicações que irão consumi-los. 

Existem muitos padrões e formatos que permitem esse tipo de disponibilização. 

No entanto,  Tim Bernes-Lee,  o criador da Web, defende o uso dos padrões da Web 

Semântica para a disponibilização de dados abertos  [1]. Ele propõe a adoção do open 

linked  data,  pois  além  da  disponibilização  de  dados  em  formato  interpretável  por 

6 http://okfn.org/



máquinas,  este  modelo  permite  o  enriquecimento  semântico  de  dados  através  de 

ligações (links) entre eles. 

Baseado  em alguns  cenários  de  uso,  esse  projeto  apresentará  uma avaliação 

teórico-prática  de  métodos  e  ferramentas  existentes  para  a  disponibilização  e 

enriquecimento  de  dados  segundo  os  princípios  propostos  por  Berners-Lee.  Para 

aplicação prática será utilizada a base institucional da UFSC (Universidade Federal de 

Santa Catarina) de Currículos Lattes do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) .

1.1. PROBLEMA

Dentre  outras  características  da  definição  de  dados  abertos,  que  será  melhor 

abordada posteriormente, uma é tecnologicamente importante: os dados devem ser úteis, 

passíveis de serem processados por máquinas. Isso porque para a criação de aplicações e 

serviços não basta apenas ter dados disponíveis livremente, é preciso que esses dados 

sejam úteis, e que possam ser processados por máquinas. Ou seja, os dados precisam ser 

disponibilizados em formatos adequados para as aplicações que irão consumi-los. E isso 

é importante tanto para produtores, quanto para consumidores.

Existem muitos padrões e formatos que permitem esse tipo de disponibilização. 

Nomeadamente os modelos mais comuns são CSV, XML, JSON, APIs, DBs etc. No 

entanto,  Tim Bernes-Lee,  o  criador  da Web,  defende o uso de um novo modelo de 

publicação de dados, o linked data [1]. Um modelo baseado na arquitetura Web, com o 

uso de um modelo de dados que permite, entre outras coisas, enriquecimento de dados 

através de ligações entre bancos de dados distintos.

1.2. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Open Definition7,  busca especificar  o que exatamente representa a palavra 

“aberto”  num  contexto  mais  amplo,  de  Conhecimento  Aberto,  mas  que  contempla 

também os dados abertos.  Para tal definição, conteúdos como músicas, fotos, filmes e 

livros; dados científicos, geográficos, históricos e outros; e informações governamentais 

e administrativas, são consideradas obras de conhecimento.

Sendo assim, existem diversos tipos de dados,  provenientes  de diversas áreas, 

que podem ser compartilhados abertamente.  Uma  área que pode se beneficiar muito 

7 Open Definition: www.opendefinition.org



dessa construção coletiva de conhecimento, por exemplo, é a científica. Outra área que 

apresenta um grande movimento de publicação de dados abertos, provavelmente o mais 

notável, é a governamental. Possivelmente por esse ser um dos mais visíveis, e pelo seu 

impacto social.

Percebe-se dia  após  dia  o  crescimento  do anseio  público  por  governos  mais 

abertos e transparentes. Governos que sejam mais participativos, e que ofereçam meios 

de  o  cidadão  colaborar  na  construção  das  políticas  públicas.  Esses  anseios  se 

intensificaram com a crise mundial que iniciou-se nos últimos anos da década de 2000 e 

que continua nos dias atuais. A crise tornou mais evidentes problemas que já existiam, 

mas que não eram tão sentidos  pela população  devido  a  economia  e cenário político 

relativamente estáveis. No entanto, agora esses problemas trouxeram às pessoas maior 

consciência  da  necessidade  de participação nas  políticas  públicas,  bem como maior 

conhecimento sobre as atividades dos governos.

Em resposta ao movimento popular,  iniciativas governamentais  de abertura de 

dados e informações  tomam corpo.  Nos Estados Unidos da América,  o processo de 

abertura de dados de governo  foi parte da  plataforma de campanha  à presidência em 

2008  do  então  candidato  democrata,  agora  presidente  eleito,  Barack  Obama. 

Notoriamente essa plataforma de governo aberto contribuiu para a eleição do candidato. 

 Na lista de nações que já apresentaram ações concretas para abertura de dados 

de  governo  estão  países  importantes,  tal  como  Estados  Unidos  da  América8,  Reino 

Unido9, Canadá10 e Brasil11, o mais recente dentre os citados. Cada governo tem tratado 

a abertura de seus dados de maneira distinta,  mas  nos  casos citados  acima,  uma das 

ações é comum  à todas  as  iniciativas:  a criação de um portal  nacional.  Tais portais 

visam principalmente:

• Promover  um  catálogo  centralizado  para  localização  de  dados 

governamentais disponibilizados de forma aberta;

• Fomentar  tecnologias  e  meios  para  auxiliar  órgãos  do  governo  e 

desenvolvedores à disponibilizar e consumir dados abertos.

Todos esses fatos reforçam a percepção de que estamos num caminho, poderia 

8 Potal do projeto de dados públicos abertos dos EUA: http://www.data.gov
9 Potal do projeto de dados públicos abertos do Reino Unido: http://www.data.gov.uk
10 Potal do projeto de dados públicos abertos do Canadá: http://www.data.gc.ca
11 Potal do projeto de dados públicos abertos do Brasil: http://www.data.gov.br



dizer-se, sem volta no que se refere a abertura dos dados de governos. Pode-se dizer, 

também, que a disponibilização de dado abertos, de forma geral, é um movimento sem 

volta. Além das iniciativas governamentais, as iniciativas de organizações da sociedade 

civil, comunidade científica etc, apontam nessa direção.

Sendo  um  movimento  sem  volta,  precisamos  estar  preparados  para  nos 

beneficiarmos desse novo modelo de criação e compartilhamento do conhecimento. Há 

um novo mundo de possibilidades se apresentando na forma de produtos e serviços que 

poderão  ser  construídos  e  consumidos.  Novos  modelos  de  negócio  potencialmente 

surgirão.  E  para  tudo  isso  poder  ser  construído  é  importante  entendermos  como, 

tecnologicamente, podemos desenvolver tais produtos e serviços.

A utilização do modelo de linked data para construir esse novo modelo de dados 

abertos e conhecimento coletivo é uma proposta que tem ganhado força. Obviamente o 

fato de ter sido proposto por Tim Berners-Lee, o criador da Web, contribui muito para 

isso. Além disso, a proposta baseia-se em um conceito muito mais amplo do que apenas 

a criação de ilhas de dados ou informações abertas, mas um espaço global, interligado, 

de dados. Esse espaço global de dados é análogo ao espaço global de informação, criado 

pela à Web clássica, de documentos hipertextos [2]

Ao definir o linked data, Berners-Lee fala sobre as oportunidades desconhecidas 

potencializadas pelo modelo. Ele diz:

“Eu  me  refiro  aos  passos  acima  como  regras  [referindo-se  aos 
princípios  do  linked  data],  mas  elas  são  expectativas  de 
comportamento.  Quebrá-las  não  destrói  nada,  mas  perde-se  uma 
oportunidade de construir dados interconectados. Este, por sua vez, 
limita as formas que pode depois ser reutilizado de forma inesperada. 
É esse uso inesperado da informação que é o valor adicionado pela 
web.” (BERNERS-LEE, 2006) em tradução livre

Sendo assim, baseado nos mesmos princípios e conjunto de tecnologias da Web 

clássica, ou Web de hipertextos, o novo modelo proposto por Bernes-Lee permitirá a 

evolução da Web atual, de documentos, para uma Web de dados [2].

A publicação de  linked data é um tema relativamente novo e que ainda está 

pouco  explorado,  considerando-se  seu  potencial.  Um dos  fatores  associadas  a  essa 

condição é a existência de muita informação teórica, e pouca informação prática do seu 

uso  e  implementação.  Esse  trabalho  busca,  então,  apresentar  os  meios  práticos 

associados aos conceitos teóricos da publicação e consumo de linked data, no intuito de 



auxiliar no processo de adoção desse novo modelo de publicação de dados abertos.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo Geral

Executar  uma  avaliação  teórico-prática  do  processo  de  publicação  e 

enriquecimento de dados na forma de  linked data,  utilizando os dados do  Currículo 

Lattes  como  caso  de  estudo  e vinculando-os  com  outros  open  linked  datasets 

disponíveis, tais como Geonames e DBpedia.

1.3.2. Objetivos Específicos

Desenvolver  uma revisão  completa  sobre  o  estado  da  arte  da  publicação  de 

dados na forma de linked data.

Estudar o Currículo Lattes, domínio a ser disponibilizado como  linked data, e 

estabelecer um subesquema de dados a ser trabalhado.

Disponibilizar,  através  de  alguns  métodos  distintos,  uma  parte  do  Currículo 

Lattes na forma de linked data vinculado a outras bases de dados abertas como caso de 

aplicação prática.

Avaliar comparativamente os métodos e ferramentas utilizados para a geração e 

publicação de dados na forma de linked data.

1.4. DELIMITAÇÃO

Para fins de validação dos resultados obtidos é importante estabelecer algumas 

restrições de escopo às quais o trabalho se submeterá.

O estudo das ferramentas para publicação de  linked data se aplicará sobre 2 

grupos:

• Geração e publicação de linked data a partir de outras fontes de dados;

• Servidores de armazenamento e disponibilização de linked data;

Para  cada  uma  das  ferramentas  estudadas  é  feito  o  histórico  das  mesmas, 

principais funcionalidades disponíveis e não disponíveis para cada ferramenta. Ao final 

de  cada  categoria  será  apresentado  um  quadro  comparativo,  compilando  tais 

informações.



A massa de dados do Currículo Lattes é restrita aos currículos institucionais da 

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que cedeu sua base institucional.

O esquema de dados disponibilizado como uma aplicação de teste é apenas parte 

esquema total do Currículo Lattes. Devido ao tamanho, e complexidade, do esquema 

todo é inviável, para este projeto, uma conversão total do mesmo. Sendo assim esse 

projeto apenas disponibilizará os dados referentes à identificação dos indivíduos. Os 

dados de produções, formação e vínculos institucionais não estão inclusos.

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

O  presente  documento  está  dividido  em  5  capítulos.  No  capítulo  inicial 

apresenta-se o projeto, expondo problemática vislumbrada, as motivações e justificativa 

de sua relevância e objetivos a serem alcançados.

No segundo capítulo faz-se um apanhado sobre  linked data e  as  tecnologias 

associadas a este. Com uma extensa revisão bibliográfica busca-se levantar o estado da 

arte na definição e produção de dados abertos utilizando linked data. Este capítulo é a 

componente teórica do título desse trabalho.

O terceiro capitulo fala sobre a Plataforma Lattes, mais especificamente sobre o 

Currículo Lattes, que é o domínio escolhido para a aplicação prática de exemplo. Além 

da avaliação do domínio a ser trabalhado, faz-se uma exposição dos motivos para a sua 

escolha como alvo de aplicação prática.

O quarto capítulo apresenta o desenvolvimento prático como teste baseado nos 

princípios estudados e discutidos no capítulo 3. Apresentam-se os trabalhos realizados 

para a publicação dos dados e os resultados obtidos.

Por fim, o quinto capítulo contém as conclusões e os trabalhos futuros.



2. LINKED DATA
O termo linked data, foi cunhado por Tim Bernes-Lee e utilizado pela primeira 

vez  em  2006,  em  um  artigo  no  site  da  W3C  (World  Wide  Web  Consortium)  – 

organização responsável pela padronização da Web. Refere-se há um novo modo de se 

publicar dados na Web. Uma nova maneira de se criar a Web Semântica, proposta pelo 

mesmo Berners-Lee no início dos anos 2000.

A Web Semântica  é  a  “Web de  dados”  que  facilita  às  máquinas  entender  a 

semântica,  ou  o  significado,  das  informações  na  Web  (World  Wide  Web)  [3].  Ela 

estende a Web clássica (ou Web de documentos), a rede de hyperlinks de páginas Web 

legível para humanos,  inserindo metadados que são legíveis para máquinas sobre as 

páginas  e  como  elas  se  relacionam  umas  com  as  outras,  permitindo  agentes 

automatizados acessar a Web de forma mais inteligente [4].

O conceito da Web Semântica é fazer para os dados o que o HTML fez para os 

sistemas  de  informação  textuais:  prover  flexibilidade  suficiente  para  permitir 

representar todas as bases de dados, e regras lógicas, para conectando-os adicionar valor 

[5].

A proposta de Web Semântica de Tim partiu do princípio que computadores não 

conseguem interpretar o significado do conteúdo de páginas Web, somente uma pessoa 

lendo  pode  definir  o  sentido  do  documento.  Isso  impossibilita  que  computadores 

identifiquem  semanticamente  os  documentos,  textos,  páginas,  imagens  e  demais 

conteúdos disponíveis na Web. Um exemplo das implicações disso está nos resultados 

de buscas, muitas vezes distantes do resultado esperado, já que um termo, palavra ou 

expressão pode ter diversos significados, dependendo do contexto. 

Com  os  dados  invisíveis  publicados  numa  camada  escondida  das  páginas, 

acreditava-se,  poderíamos criar  uma estrutura que daria  semântica aos conteúdos da 

Web,  permitindo  o  reconhecimento  de  contexto  e  significado  por  parte  de  sistemas 

computacionais. Isso então poderia ser usado para enriquecer pesquisas, possibilitando 

resultados mais relevantes; permitir que sistemas de informação interagissem, extraindo 

ou fornecendo dados entre si, aumentando a interoperabilidade de dados.

Ao longo da última década surgiram várias iniciativas para se implementar a 

Web Semântica, a maioria baseada em linguagens ou padrões de marcação adicionados 



ao  código  das  páginas  HTML.  Dentre  estes,  os  Microformatos  [6]  foi  uma  das 

iniciativas mais amplamente adotadas. Os microformatos consistem em um conjunto de 

especificações criadas para descrever determinados objetos do mundo real ou conceitos 

abstratos.  Existem  classes  para  descrever  agendas,  pessoas,  notícias,  referências 

geográficas, entre outros. Essas anotações são feitas no código HTML.

Bernes-Lee, no entanto, diz (em tradução livre) que “a Web Semântica não é 

apenas  colocar  dados  na  web.  É  acima  de  tudo  fazer  links,  pois  assim  pessoas  e 

máquinas podem explorar a Web (rede) de dados” [1]. Faze-se assim um paralelo com a 

Web  de  documentos  hipertextos,  onde  os  mesmo  são  ligados  por  hyperlinks. Essa 

ligação é importante pois permite que a partir de um documento, ou dado, possa-se 

encontrar  outros  documentos,  ou  dados,  relacionados,  permitindo  a  navegação, 

exploração e enriquecimento de informação.

Para  criar  uma  verdadeira  Web  de  dados,  um  verdadeiro  espaço  global  de 

dados, em referência ao espaço global de informação, criado pela Web clássica [7] é 

que Tim Berners-Lee, em 2006, apresenta a proposta de um novo modelo para se fazer a 

Web  Semântica.  Este  novo  modelo,  ao  qual  chamou  de  linked  data,  difere-se  dos 

demais  por  ser  voltado estritamente para  a  publicação de dados,  e  não para  apenas 

adicionar anotações semânticas à textos da Web clássica.

2.1. PRINCÍPIOS

O  termo  linked  data refere-se  à  um  conjunto  de  melhores  práticas  para 

publicação e interligação de dados estruturados na Web  [2]. Essas melhores práticas, 

foram  introduzidas  por  Tim  Berners-Lee  em  sua  nota  técnica  da  arquitetura  Web 

intitulada “Linked Data” e se tornaram conhecidas como princípios do Linked Data [1]. 

Os princípios são:

1. Usar URIs como nomes para as coisas.

2. Usar HTTP URIs, assim pessoas podem consultar esses nomes.

3. Quando  alguém  consultar  uma  URI,  prover  informações  úteis,  usando 

padrões (RDF, SPARQL).

4. Incluir links para outras URIs, então poderá se descobrir mais coisas.

A ideia básica do linked data é aplicar a arquitetura da World Wide Web [8] para 

compartilhar dados estruturados em uma escala global. Portanto, para se entender o que 



é  linked data,  e  como funciona,  é  importante  entender  a  arquitetura básica  da Web 

clássica de documentos [2].

A Web clássica,  ou de hipertextos,  é construída sobre um pequeno e simples 

conjunto de padrões: Uniform Resource Identifiers (URIs), ou Identificadores Universal 

de Recursos em tradução livre, como mecanismo de identificação global; o  Hypertext  

Transfer  Protocol (HTTP),  ou  Protocolo  de  Transferência  de  Hipertextos,  como 

mecanismo  de  acesso  universal;  e  o  Hypertext  Markup  Language (HTML),  ou 

Linguagem de Marcação de Hipertextos, como o formato mais amplamente utilizado 

para publicação de conteúdo. Além disso, a Web clássica foi construída sobre a ideia de 

apontar hyperlinks, ligações, entre os documentos Web. 

O desenvolvimento e o uso de padrões permitiu à Web existir e se desenvolver 

através diversas arquiteturas, permitindo assim o seu crescimento. Os hyperlinks podem 

apontar para documentos que estão em diferentes servidores da Web, cada um podendo 

residir sobre uma arquitetura totalmente diferente dos demais. Por isso, dentre outros 

motivos, o uso de padrões foi imprescindível para o sucesso da Web. Seria impossível 

para a Web desenvolver-se tanto se não houvessem padrões abertos que pudessem ser 

implementados sobre toda e qualquer plataforma, permitindo assim a interoperabilidade 

[9].

Partindo das tecnologias e padrões que formam a Web de hipertextos, na proposta 

de Berners-Lee se aproveitam os atuais padrões URI, como identificação global e HTTP 

como mecanismo de  acesso  universal.  No entanto,  substitui-se  o HTML pelo  RDF, 

como formato utilizado para publicação de conteúdo.

Enquanto a unidade primaria da Web de hipertextos eram documentos HTML, 

linked data é  formada por  dados em RDF.  Outra  grande diferença  entre  esses  dois 

paradigmas é que na Web clássica os hyperlinks entre os documentos em hipertexto não 

eram tipificados, ao passo que a Web de dados usa o RDF para fazer  links tipificados 

entre coisas arbitrárias do mundo real [9].

2.1.1. URIs como identificadores

Para  publicar  dados  na  Web  os  itens  de  um domínio  de  interesse  precisam, 

primeiramente,  serem  identificados.  Essas  são  as  coisas  que  as  propriedades  e  os 

relacionamentos irão descrever, e podem ser documentos Web, bem como objetos do 

mundo real ou conceitos abstratos. Como linked data é construído diretamente sobre a 



arquitetura da Web, o termo recurso, herdado da arquitetura Web, é usado para se referir 

as coisas de interesse, e são identificados usando-se URIs, especificamente URIs HTTP.

Se há um objeto do mundo real ao qual quer se referir, diga-se que o nome desse 

objeto é “RD354S”. Poderia atribuir-se outros nomes para para esse objeto “cubo”, “o 

objeto que fulano está segurando na reunião”, e uma infinidade de opções, mas não há 

fundamento para argumentar que “RD354S” não é o nome daquele objeto. No entanto, 

uma razão para nomes existirem é para facilitar o processo de comunicação social [10]. 

Porém,  há  um potencial  problema com o  nome “RD354S”:  ele  pode  ser  ambíguo. 

Podem haver uma dúzia de coisas que poderiam ser identificadas com o mesmo nome 

no mundo, então pode ser que não se saiba sobre qual desses se esta referindo. Mas 

usando URIs podemos evitar esse problema.

Na figura  2.1, retirada de  [2], temos um exemplo de como utilizar URIs para 

identificar entidades do mundo real, e seus relacionamentos. A figura apresenta uma 

equipe da fictícia produtora de filmes Big Lynx. Nela estão o câmera Matt Briggs, bem 

como dois assistentes, Linda Meyer e Scott Miller, todos identificados por URIs HTTP 

com o namespace da Big Lynx. O fato, abstrato, de eles se conhecerem, é representado 

por uma linha que tem um relacionamento do tipo http://xmlns.com/foaf/0.1/knows.

No exemplo  acima,  temos  que  os  nomes  estão  no  namespace da  Big Lynx. 

Namespace,  ou  espaço  de  nomes, em  tradução  livre,  é  um contêiner  abstrato  que 

Figura 2.1: URIs são usadas para descrever pessoas e as relações entre elas. Fonte:  
Linked Data Book [2]



fornece contexto para os itens que armazena (nomes, termos técnicos, conceitos...), e 

que fornece desambiguação para itens que possuem o mesmo nome mas que residem 

em espaços de nomes diferentes. Tendo em vista que é fornecido um contexto distinto 

para cada contêiner, o significado de um nome pode variar de acordo com o espaço de 

nomes o qual ele pertence [11].

É possível então, no exemplo da figura 2.1, saber o que e quem são os objetos 

descritos pelas  URIs pela  construção do identificador.  O  namespace nesse caso não 

restringe-se  apenas  ao  domínio  biglynx.co.uk,  mas  engloba  também  o  caminho 

subsequente  people,  ou seja,  o  namespace do exemplo é  http://biglynx.co.uk/people. 

Com esse espaço de nomes já contextualiza-se que os objetos descritos são pessoas que 

pertencem ao domínio, ou tem algum vínculo, com a  Big Lynx. Percebe-se, portanto, 

que  é  possível  identificar  facilmente  os  objetos,  de  forma  a  permitir  seu  rápido 

reconhecimento, bem como o tratamento da ambiguidade de termos.

2.1.2. URIs HTTP

Como já visto no segundo princípio, em linked data usa-se apenas URIs HTTP, 

evitando outros esquemas. Para compreender o que significam URIs HTTP, e porque de 

seu uso é necessário, é importante entender como se constrói uma URI.

De forma simplificada, há muito mais especificidades na sintaxe [12], podemos 

representar o URI de acordo com a sintaxe abaixo:

<esquema>:[//<autoridade>][/<endereço>][?<consulta>][#<fragmento>]

O  esquema  é  um  nome  registrado  na  IANA  (Internet  Assigned Numbers 

Authority),  autoridade  responsável  pelo  controle  da  internet,  incluindo  números  IP 

(Internet Protocol), e nome de domínios DNS (Domain Name Service), entre outros. 

Tem como função identificar o tipo do recurso, normalmente identificando o tipo de 

aplicação que esse recurso pertence, por exemplo HTTP para documentos Web, HTTPS 

para documentos Web com segurança, SVN para servidores de versionamento etc.

A autoridade normalmente é o domínio ao qual os recursos pertencem. No caso 

do HTTP normalmente indicam o servidor – através do IP ou de um DNS (domínio ou 

subdomínio  –,   usuário  e  porta  (os  dois  últimos  opcionais).  Alguns  exemplos  de 

autoridade são: “w3c.org”, “bianco@rafael-bianco.no-ip.org:8080”.



O caminho é o local do recurso a partir da autoridade, e a consulta e o fragmento 

são responsáveis por indicar à solicitação de uma parte apenas do recurso, ao invés de se 

solicitar o recurso todo. A figura 2.2 apresenta dois exemplos de URIs com suas frações.

URIs HTTP constroem bons nomes por duas razões [2]:

• Eles  provêm  um  meio  simples  de  criar  nome  globais  únicos  de  uma 

maneira descentralizada, já que qualquer dono e um domínio, ou delegado 

de um dono de domínio, pode construir novas referências URI.

• Eles  servem  não  apenas  para  dar  nome  as  coisas,  mas  também  para 

descrevê-las, dando significado à informação acessada.

É incomum pensar no uso de URIs HTTP para identificar coisas ao invés de 

endereços para documentos Web, mas isso é um conceito e uma percepção que pode ser 

mudado com o tempo. De forma simples URIs podem ser divididos em dois subgrupos, 

URL (Uniform Resource  Location) e URN (Uniform Resource  Name)  [12]. Estamos 

acostumados a trabalhar apenas com URL, ou melhor dizendo, pensar URI apenas como 

uma das suas subclasses. Dois documentos interessantes que podem ajudar a vislumbrar 

o uso de URI como meio de identificar coisas (URN) são [13] e [10].

2.1.2.1. URIs dereferenciáveis

Dereferenciar  significa  retornar  algo que  é  referenciado por  um identificador 

[14]. No caso de linked data, quando falamos em dereferenciar uma URI, nos referimos 

à  receber  a  descrição  ou  o  documento  associado  à  um  objeto  identificado  por 

determinado URI,  chamado de  representação [15].  No entanto  é  desejável  que um 

mesmo recurso possa ter várias representações, ou seja, ser representado em diversos 

formatos, dependendo da aplicação cliente. 

Uma pessoa ao acessar uma URI através de um navegador Web provavelmente 

Figura 2.2: Sintaxe e exemplo de URI. Fonte: Autor, modificado da espeficação URI  
pela IETF [12].



não gostaria de ver um arquivo RDF/XML puro como retorno. Para esse cliente seria 

muito mais interessante uma página HTML com a descrição do objeto formatada. Já 

para  um  aplicação  de  crawling muito  melhor  receber  essa  descrição  em  formato 

adequado para processamento. O protocolo HTTP permite negociação de conteúdo [16].

É importante entender a diferença entre usar URIs para identificar uma coisa e o 

documento Web que representa essa coisa. De acordo com os guias da W3C exitem dois 

tipos  de  recursos:  recursos  de  informação,  quando  todas  as  suas  características 

essenciais podem ser transmitidas em uma mensagem; e recursos de não informação, 

quando o que é transmitido em uma mensagem é apenas uma abstração do objeto real 

[8].

O código de resposta 200 OK do protocolo HTTP deve ser enviado quando um 

documento Web é retornado, ou seja, quando a URI respondida refere-se há um recurso 

de informação. No entanto, quando referenciamos recursos de não informação, como 

um objeto  do mundo real,  um carro,  pessoa etc,  outra  abordagem é  desejada.  Para 

resolver essa questão existem duas abordagens, URIs 303 e URIs Hash, ambas com suas 

vantagens e desvantagens para resolver essa questão.

2.1.2.1.1. URI 303

Essa abordagem utiliza um código de status especial do protocolo HTTP, o status 

303 See Other (veja outro, em tradução livre). Quando um navegador ou outra aplicação 

cliente  acessa  um  objeto  do  mundo  real  através  de  sua  URI,  juntamente  com  a 

requisição, ele repassa o formato de representação esperado, por exemplo text/html ou 

application/rdf+xml. O servidor então responde a requisição repassando um novo URI 

que identifica a localização do documento Web que descreve esse objeto junto com o 

código de  status  303.  A aplicação cliente  acessa  o URI  respondido pelo  servidor  e 

finalmente recebe o documento Web esperado, juntamente com o código de status 200 

OK [17].

A figura 2.3 apresenta uma representação gráfica do processo descrito acima.



2.1.2.1.2. URI Hash

Alguns  criticam  a  abordagem  de  redirecionamento  pois  é  necessário  duas 

requisições para se obter a representação de um recurso, aumentando assim a latência. 

Para evitar isso a abordagem do URI hash é construída sobre a característica de que uma 

URI pode conter uma parte especial separada da base pelo símbolo hash (#). Essa parte 

é chamada fragmento (ver figura 2.2).

Quando um cliente  quer  receber  uma  URI  hash,  primeiro o protocolo HTTP 

necessita que o fragmento seja retirado para depois a requisição ser respondida pelo 

servidor. Isso significa que a URI não pode ser recebida diretamente, e portanto não 

necessariamente  identifica  um documento  Web.  Isso possibilita  que  seja  usada  para 

identificar objetos do mundo real e abstrair conceitos, sem criar ambiguidade [17].

Para dereferenciar uma URI hash, primeiro a aplicação cliente retira o fragmento 

do URI e então conecta com o servidor. O servidor responde retornando o documento 

solicitado (rdf/xml por exemplo) completo, não somente o objeto referenciado na URI. 

Por fim o aplicativo cliente inspeciona o documento procurando por outras triplas que 

descrevem o fragmento solicitado, descartando o que não interessar.

Apesar de não ser claro como na abordagem com URI 303, é possível também 

fazer  negociação  de  conteúdo,  isso  depende,  no  entanto,  de  configurações  dos 

servidores HTTP [17].

2.1.2.1.3. URI 303 x URI Hash

Ambas as estratégias tem suas vantagens e desvantagens, de acordo com Leo 

Sauermann e Richard Cyganiak. Os autores recomendam a abordagem URI hash para 

Figura 2.3: Esquema URI 303. Fonte: How to publish linked data [15]



pequenos  volumes  de  dados,  notavelmente  vocabulários,  que  não  tendem a  crescer 

desenfreadamente. Para os demais casos, a abordagem URI 303 é mais adequada por ser 

mais escalável, já que quando um recurso é solicitado, só os dados referentes a este são 

retornados, ao contrário do que ocorre na abordagem URI hash [17].

2.1.3. RDF

Como  dito  anteriormente,  para  permitir  que  diferentes  aplicações  possam 

processar conteúdo da Web, é de extrema importância que haja um padrão de conteúdo. 

Tal como o HTML é esse padrão para a Web clássica, em linked data esse padrão é o 

RDF (Resource Description Framework). É, portanto, através deste padrão que os dados 

devem ser representados na Web. RDF provê um modelo de dados que é extremamente 

simples por um lado, mas estritamente adaptado para a arquitetura Web por outro [2].

Outra característica importante do RDF é que este não possui uma única forma 

de  seriação.  Embora  XML ser  a  especificação  original  de  seriação,  muitos  outros 

formatos estão disponíveis, entre eles: Turtles, N-Triples e RDFa. Isso significa que não 

é necessário escrever, nem transmitir RDF na sintaxe XML. A razão disso é o fato de 

RDF ser  uma forma de  se  descrever  dados  e  estruturas,  não  de  apresentá-los  [18]. 

Alguns servidores RDF, veremos isso na seção 2.4.7., podem oferecer os dados sobre o 

mesmo objeto ou entidade em diversos formatos distintos, de acordo com a solicitação 

do  cliente.  Essa  característica  confere  flexibilidade  no  modo  como  as  aplicações 

interoperam os dados.

Nessa  seção  é  apresentado  uma visão  geral  sobre  o  modelo  de  dados  RDF, 

incluindo-se uma análise dos benefícios e do que deve ser evitado na publicação de 

linked data. Após isso, uma comparação entre as diversas formas de seriação do RDF.

2.1.3.1. Modelo de dados RDF

RDF é um modelo de dados que é expresso na simples forma de triplas “sujeito-

predicado-objeto” [18]. Se trocarmos predicado por um verbo, e nomear sujeito e objeto 

teremos algo com: João conhece Maria; ou Bola é redonda. É dessa forma simples que 

os dados podem facilmente serem representados e construídos em estruturas muito mais 

complexas. 

As triplas são chamadas de  statements; sujeito e objeto são chamados de  node 

(nodo ou vértice);  e predicado é chamado  edge (borda ou arresta).  Com as ligações 



node-edge-node (triplas) agregados formam-se redes que são chamadas de grafos RDF.

O sujeito de uma tripa é o URI do recurso identificado. O objeto pode ser o URI 

de um outro recurso relacionado ao sujeito, ou mesmo pode ser um valor literal, como 

um texto, um número ou uma data. O predicado é sempre uma URI que identifica o tipo 

de  relacionamento  entre  o  sujeito  e  o  objeto.  Os  URIs  desses  predicados  vêm  de 

vocabulários,  coleções de URIs  que podem ser usadas  para representar  informações 

sobre um certo domínio [9].

Triplas  podem  ser  usadas  para  representar  tanto  dados  estruturados, 

semiestruturados e não estruturados. RDF é altamente expressivo, e essa capacidade de 

expressividade permite definir vocabulários com semântica exata. Isso torna-a poderosa 

ferramenta para interoperabilidade e associação de dados provindos de diversas fontes 

heterogêneas.  Devido  a  sua  flexibilidade,  RDF  pode  ser  visto  como  Framework, 

Modelo de Dados, ou como Vocabulário. Isso mostra que ele é simples e complexo ao 

mesmo tempo [18].

Dois tipos principais de triplas RDF podem ser distinguidos: triplas literais e 

ligações RDF:

• Triplas Literais têm como objeto sempre um literal, pode ser um texto, 

um número, um data ou outro dado primitivo.  Normalmente utilizado para 

descrever as propriedades de um objeto. O nome de uma pessoa, ou a sua 

data de nascimento, são triplas literais.

• Ligações RDF representam ligações tipificadas entre dois recursos. Uma 

ligação  RDF  consiste  de  uma  tripla  onde  sujeito  e  objeto  são  ambos 

recursos, interligados por uma outra URI que identifica o tipo de relação 

entre  ambos.  É utilizado para descrever,  por  exemplo,  que uma pessoa 

trabalha em uma empresa, ou que uma pessoa conhece outra.

As ligações RDF são a base da Web de dados, pois uma entidade referenciada 

por um URI é  formada por diversos outros URIs que podem ser retornados.  O que 

retorna das referências  são as  descrições  dos  recursos interligados.  Essas descrições 

contêm outras ligações RDF que, por sua vez, consistem de outros URIs que também 

podem ter seus dados retornados, e assim por diante. É assim que se pode navegar na 

Web de dados, de forma análoga ao que temos na Web clássica, mas com documentos 

ao invés de dados. Sendo assim, dessa mesma forma pode-se navegar através desses 



dados utilizando um browser linked data similar à navegação em um browser Web, bem 

como fazer processo de crawling através de robôs de motores de busca [15].

Para  exemplificar  essa  navegação  através  de  ligações  RDF,  seguiremos  o 

exemplo de Richard Cyganiak, apresentado em [15]. Acessando o perfil FOAF [19] de 

Richard  que  foi  identificado  por  ele  mesmo  pela  URI 

http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri,  obtemos  o  conteúdo  do  perfil.  Receber  o 

conteúdo  representado  com  um  identificador,  tal  como  o  URI,  recebe  o  nome  de 

dereferência [14], [20]. Como visto na figura  2.4, o perfil  de Cyganiak retorna um 

grafo RDF com 3 (três) triplas, sendo uma tripla literal para o nome e duas ligações 

RDF: uma para a classe da instância, na ontologia FOAF, e a outra pra a cidade de 

Berlim na DBpedia [21] como cidade de residência.

Após receber o conteúdo do URI de Richard, o navegador RDF começa a seguir 

as ligações, outros identificadores, que compõem esse conteúdo. Assim, o navegador 

retorna  um novo  grafo,  o  conteúdo  identificado  pelo  URI  da  cidade  de  Berlim  na 

DBpedia. O grafo da figura  2.5 mostra, em destaque, parte do conteúdo recebido por 

dereferência do URI de Berlim.

Como  ambos os grafos compartilham a URI http://dbpedia.org/resource/Berlin, 

Figura 2.4: Grafo FOAF Richard Cyganiak. Fonte: How to publish linked data [15]

Figura 2.5: Grafo da cidade Berlin (Dbpedia). Fonte: How to publish linked data [15]



elas naturalmente unem-se, como mostrado na imagem  2.6. Cria-se, assim, um novo 

grafo mais  completo,  com informações adicionais associadas ao autor,  mas que não 

estavam em sua base de dados.

O  navegador,  pessoa  ou  software,  poderá  também  se  interessar  em  acessar 

informações sobre outras cidades Alemãs. A referência dp:Cities_in_Germany, quando 

dereferenciada, retorna uma lista de ligações RDF para instâncias de outras cidades da 

Alemanha, como mostrado na figura .

É importante, porém, ressaltar que para isso ser possível, ao menos sem ajuda de 

raciocinadores, deve haver uma duplicidade na ligação entre as instâncias de cidades e o 

objeto  dp:Cities_in_Germany.  Isso  quer  dizer,  que  deve  haver  duas  triplas,  Berlin 

apontando para “Cidades da Alemanha”, e outra de “Cidades da Alemanha” apontando 

para Berlin, tais como abaixo:

dbpedia:Berlin – skos:subject – dp:Cities_in_Germany
dp:Cities_in_Germany – xxxxx – dbpedia:Berlin

Figura 2.6: Grafo FOAF Richard Cyganiak + cidade de Berlin na Dbpedia. Fonte How 
to publish linked data [15]

Figura 2.7: Grafo FOAF RC + cidade de Berlin na Dbpedia + cidades da Alemanha.  
Fonte: How to publish linked data [15]



Em qualquer evento, dependendo das regras e da aplicação, nós podemos ver o 

RDF como uma fundação, em cuidadosas expressões baseadas em lógica descritiva, que 

empresta uma expressão clara e separada de cuidados. Com RDF e RDFS, temos um 

modelo de dados e a base de vocabulário adequado para a instância.  Com RDFS e 

OWL,  nós  temos  uma  estrutura  de  esquema  estendido  e  ontologias  adequada  para 

descrever e modelar os relacionamentos no mundo. Assim, o RDF é um framework para 

a  modelagem  de  todas  as  formas  de  dados,  para  descrever  os  dados  através  de 

vocabulários  e  para  interoperar  através  de  conceituação  (ontologias)  e  esquema  de 

dados compartilhados [18].

2.1.3.2. Formatos de Seriação RDF

Uma  das  características  que  garante  ao  RDF  uma  grande  flexibilidade  é  a 

existência de várias formas de seriação. Uma vez que RDF é um modelo de dados, e não 

um formato de dados, para sua publicação é necessário que se faça a seriação dos grafos 

em  uma  sintaxe  RDF.  Isso  significa,  pegar  as  triplas  que  formam o  grafo  RDF  e 

utilizando uma sintaxe particular colocá-las em um arquivo.

Apesar de a especificação padrão pra seriação de RDF ser o RDF/XML, baseado 

em XML (Extensible Markup Language),  há  diversas  outras  formas de  seriação.  O 

RDFa, é uma outra forma padronizada pela W3C para a seriação de RDF. No entanto, 

existem outras formas não padronizadas pela organização, mas que tem sido adotadas 

largamente para atender necessidades específicas. As vantagens e desvantagens relativas 

a  cada  um desses  formatos  serão  vistas  a  seguir,  juntamente  com um exemplo  de 

código. Todos os códigos exemplos são baseados no grafo da figura 2.8.

Figura 2.8:  Grafo para exemplo das seriações RDF. Fonte: Autor.



2.1.3.2.1. RDF/XML

A sintaxe do RDF/XML [22] é padronizada pela W3C e é amplamente utilizada 

para a publicação de linked data. No entanto, sua sintaxe é vista como confusa e difícil 

de ser entendida por seres humanos, levando a criação de outros formatos que buscam 

atender  aqueles  que  processos  que  envolvam  a  intervenção  humana.  Além  da 

especificação,  a  W3C mantém uma recomendação para  uso  do RDF/XML no RDF 

Primer [23] onde a sintaxe é explicada em detalhes com muitos exemplos da utilização 

deste. O tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) utilizado nas negociações 

de requisições HTTP, especificamente de dereferência, é o application/rdf+xml.

No quadro 1 temos a seriação RDF/XML do grafo da figura 2.8:

2.1.3.2.2. RDFa

RDFa  [24] é  um formato  de  seriação  que  permite  embutir  triplas  RDF  em 

documentos HTML. Ao contrário de abordagens anteriores, que embutiam os dados em 

comentários, em RDFa os dados são entrelaçados com o código HTML utilizando-se do 

HTML DOM (Document Object Model). Isso significa que pode-se marcar o conteúdo 

da página Web, sem com isso necessitar  expor dados estritamente estruturados.  Isso 

tornou  seu  uso  muito  comum  principalmente  por  aplicativos  CMS  (Content 

Managements Systems)12, que hoje já suportam a marcação automática do conteúdo da 

página utilizando RDFa baseada em templates (modelos) definidos pelo usuário. Essa 

abordagem  dos  CMS  propicia  pouca  flexibilidade,  no  entanto  é  um  modo  fácil  e 

transparente de iniciar-se a marcação de dados na Web.

Quando se usa RDFa para publicar linked data é preciso um cuidado adicional 

para evitar a ambiguidade entre os objetos do mundo real que estão sendo descritos e o 

12 CMS na Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system

Quadro 1: Exemplo de seriação RDF/XML
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF−8"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22−rdf−syntax−ns#" 
         xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

<rdf:Description rdf:about="http://biglynx.co.uk/people/dave−smith"> 
<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 
<foaf:name>DaveSmith</foaf:name> 

</rdf:Description> 
</rdf:RDF>



documento HTML+RDFa que os descreve. Isso pode ser alcançado usando-se o atributo 

RDFa about= para atribuir  referências URI para os objetos do mundo real descritos 

pelos dados. Se a definição do objeto está primariamente definida no próprio documento 

HTML, então terá que adotar o padrão de URIs hash [25].

No quadro 2 temos um exemplo de código HTML+RDFa do grafo da figura 2.8.

2.1.3.2.3. Turtles

Turtle [26] é um formato de seriação RDF em texto plano. Definido ao suporte à 

namespaces e outros métodos de abreviação é tipicamente utilizado para ler e escrever 

RDF à mão. Tendo sua especificação sido submetida para padronização junto à W3C no 

início de 201113, atualmente está no estágio de rascunho técnico pelo consórcio que é 

responsável  pela  padronização das  tecnologias  da Web.  O tipo  MIME  utilizado nas 

negociações  de  requisições  HTTP,  especificamente  de  dereferência,  é  o 

text/turtle;charset=utf-8.

No quadro 3 temos um exemplo de código Turtle do grafo da figura 2.8.

13 W3C Turtle Team Submission: http://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/

Quadro 2: Exemplo de seriação RDFa
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC"−//W3C//DTDXHTML+RDFa1.0//EN" 
"http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml−rdfa−1.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
      xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22−rdf−syntax−ns#" 
      xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

<head> 
<meta http−equiv="Content−Type" 

content="application/xhtml+xml; charset=UTF−8"/> 
<title>ProfilePageforDaveSmith</title> 

</head> 
<body> 

<div about="http://biglynx.co.uk/people#dave−smith" 
typeof="foaf:Person"> 

<span property="foaf:name">DaveSmith</span> 
</div> 

</body> 
</html>

Quadro 3: Exemplo de seriação Turtle
@prefixrdf:<http://www.w3.org/1999/02/22−rdf−syntax−ns#>. 
@prefixfoaf:<http://xmlns.com/foaf/0.1/>. 

<http://biglynx.co.uk/people/dave−smith> 
rdf:type foaf:Person; 
foaf:name"DaveSmith".



2.1.3.2.4. N-Triples

O  N-Triples [27] é  um  subconjunto  da  especificação  do  Turtle. Dentre  as 

especificações do  Turtle que não estão presentes no  N-Triples estão os  namespaces e 

vários outros métodos de abreviação. Isso, obviamente, torna os arquivos seriados nesse 

formato cheios de redundâncias, fazendo-os muito maiores que arquivos  Turtle e até 

mesmo RDF/XML. No entanto, essa redundância é uma das principais características de 

vantagem desse formato.

O formato  N-Triple foi pensado para ser processado uma linha por vez,  sem 

necessidade de manter  referências para outras  triplas.  No processamento de grandes 

volumes de dados isso é uma vantagem, pois evita a necessidade de um grande consumo 

de memória. Devido ao fato de ser texto plano, e ter grande quantidade de redundância, 

o  N-Triple apresenta excelente taxa de compactação, o que facilita a redução de seu 

tamanho para transmissão. Esses fatores o tornam o padrão de fato para intercâmbio de 

grandes  volumes  de  dados  de  linked  data,  incluindo  processos  de  backup  ou 

espelhamento.

No quadro  4 temos um exemplo de código  N-Triple do grafo da figura  2.8. 

Observe que são apenas duas linhas corridas, a endentação foi utilizada para sinalizar 

que as linhas edentadas são continuação da linha superior.

2.1.3.2.5. RDF/JSON

O formato RDF/JSON ainda é apenas um esforço para a criação de um padrão de 

seriação RDF baseado na notação JSON (JavaScript Object Notation). Há um desejo 

muito grande de se disponibilizar um formato baseado em JSON, pois esse tem sido 

amplamente adotado como tecnologia para desenvolvimento de sistemas Web.  Entre 

outras  vantagens  disso,  está  o  fato  de  existirem,  nas  bibliotecas  da  maioria  das 

linguagens  de  programação,  suporte  à  interpretação dessa  notação.  Desenvolvedores 

Web, poderiam então, acessar dados disponibilizados em RDF/JSON sem a necessidade 

Quadro 4: Exemplo de seriação N-Triple
<http://biglynx.co.uk/people/dave−smith> 

<http://www.w3.org/1999/02/22−rdf−syntax−ns#type> 
<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>. 

<http://biglynx.co.uk/people/dave−smith> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> 
"Dave Smith".



de instalar outras bibliotecas adicionais somente para essa finalidade. É muito provável 

esforços futuros para a definição da especificação padrão desse formato14.

2.2. DESIGN LINKED DATA

Os princípios do linked data, não são extensos o suficiente para cobrir todas as 

boas práticas para a publicação de dados interligados na Web. Existe uma quantidade 

grande de padrões e boas práticas para que que tenha-se uma publicação de linked data 

com qualidade. Algumas das boas práticas, que são complementares aos princípios já 

discutidos na seção 2.1., são descritas nessa seção.

2.2.1. Nomeando coisas com URIs

Pensando  em  um  desenvolvimento  coletivo  de  conhecimento,  através  da 

construção colaborativa e distribuída de dados de forma interligada, alguns itens são 

desejáveis para a melhor interação dos agentes. Um desses itens desejáveis são URIs 

que permitam a fácil identificação dos recursos. Chris Bizer e Tom Heath, em seu livro 

[2], apresentam algumas técnicas e cuidados que visam criar boas URIs.

O primeiro cuidado refere-se a nunca utilizar uma URI em um domínio  [28], 

[29] sobre o qual não se possui controle. Isso porque somente o dono do domínio, ou a 

quem ele delegar tal controle, pode tornar as URIs nele dereferenciáveis. Portanto, por 

mais que uma URI http://www.imdb.com/title/tt0057012/#film, referenciando um filme 

no IMDb (Internet Movie Database)15 16 , que é considerada uma autoridade em termos 

de banco de dados sobre filmes, possa parecer interessante, não é uma boa opção. Uma 

abordagem para esse caso seria utilizar equivalência de URIs correspondentes em outros 

bancos de dados, utilizando propriedades como o owl:sameAs.

O segundo cuidado refere-se a abstração de detalhes técnicos de implementação 

na URI. Isso inclui não utilizar alguns componentes da URI como porta e consulta (ver 

seção  2.1.2.),  bem  como  extensões  de  linguagens  de  programação  utilizadas  na 

implementação. Como no futuro a implementação dos servidores pode ser modificada, 

bem como as tecnologias utilizadas substituídas,  isso poderia gerar um problema de 

quebra  dos  atuais  URIs.  Os  servidores  HTTP possuem modos  de  configuração que 

permitem abstrair tais detalhes de implementação.

14 http://www.w3.org/2010/09/rdf-wg-charter.html
15 http://www.imdb.com
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database



Uma técnica sugerida para facilitar a fácil identificação dos recursos através das 

suas  URIs  é  usando  chaves  naturais17.  Contudo  é  sempre  importante  analisar  a 

existência de unicidade de tal chave, sendo em alguns contextos aconselhável utilizar-se 

uma chave artificial de um banco de dados interno, por exemplo. De toda forma, essa 

chave artificial é contextualmente compreensível, tornando-a coerente e aceitável.

Outra técnica apresentada refere-se ao modo de construção da URI pensando não 

só no recurso mas na dereferência do mesmo, atendo-se principalmente ao caso de URIs 

303 2.1.2.1.1.,  onde o ideal seria existirem ao menos 3 (três) URIs para um objeto ou 

conceito abstraído:

• um URI para o objeto ou conceito em si

• um URI para a representação RDF do objeto ou conceito

• um URI para a representação HTML do objeto ou conceito

 Os seguintes padrões são propostos:

1. http://<domínio>/<tipo>/<ID>
2. http://<tipo>.<domínio>/<ID>
3. http://<domínio>/<ID>[.<extensão-tipo>]

Para exemplificar, poderíamos ter, para a referência à cidade de Florianópolis na 

Dbpedia, poderíamos ter:

1. http://dbpedia.org/resource/Florianópolis
http://dbpedia.org/data/Florianópolis
http://dbpedia.org/page/Florianópolis

2. http://resource.dbpedia.org/Florianópolis
http://data.dbpedia.org/Florianópolis
http://page.dbpedia.org/Florianópolis

3. http://dbpedia.org/Florianópolis
http://dbpedia.org/Florianópolis.rdf
http://dbpedia.org/Florianópolis.html

O único padrão à apresentar uma vantagem maior sobre os demais é o segundo, 

pois separando os tipos de recursos em subdomínios é possível utilizarmos um servidor 

distinto para responder as requisições para cada tipo de representação do recurso. Além 

desse caso, os demais apenas apresentam diferentes níveis de facilidade em perceber a 

diferença entre os URIs [2].

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_key



2.2.2. Descrevendo coisas com RDF

Chis  Bizer  e  Tom Heath  listam 6  (seis)  tipos  de  triplas  que  deveriam estar 

incluídas na descrição de um recurso em um caso ideal de publicação de dados sob os 

princípios de linked data (HEATH, TOM; BIZER, CHRISTIAN, 2011), são elas:

• Triplas que descrevem o recurso com literais

• Triplas  que  descrevem o recurso interligando com outros  recursos  (ex: 

criador do recurso, tipo do recurso, empregador da pessoa)

• Triplas que descrevem o recurso interligando a partir de outros recursos 

(ex: links de chegada, a pessoa descrita é funcionária do empregador)

• Triplas que descrevem recursos relacionados (ex: o nome do empregador)

• Triplas  que  descrevem  a  descrição  do  recurso  em  si  (ex:  metadados, 

origem dos dados, data de publicação, licença de uso)

• Triplas sobre o conjunto de dados maior ao qual esse recurso faz parte.

2.2.3. Descrevendo Datasets

Descrever  datasets,  ou  conjuntos  de  dados  em  tradução  livre,  é  incluir 

informações  adicionais  que  descrevem  não  um  recurso,  mas  todo  o  conjunto  de 

recursos. São dados como dono, frequência de atualização, URL e outras informações 

que  servem a  consumidores  e  a  crawlers. Dois  grupos  distintos  de  informações  se 

destacam, os de procedência e os de licença de uso.

Descrição  de  procedência  (provenance do original  em inglês),  pode ser  feita 

utilizando um esquema já  existente,  Dublin Core,  ou outro se preferível.  Consta  de 

informações sobre quem publicou e de quem criou os dados, data de criação, data de 

publicação etc, que permitem localizar a fonte dos dados, e com isso passam maior 

credibilidade sobre os mesmos.

Segundo o  Open Definition, a licença de uso é um dos requisitos que definem 

um dado ser aberto ou não. Apesar de não ser obrigatório, é altamente desejável que 

todo dataset tenha publicada também a sua licença de uso. Isso se faz necessário porque 

apesar do senso comum de que determinados conteúdos serem públicos e disponíveis 

para uso por terceiros, a ausência de uma licença não garante esses direitos[30]. Um 

exemplo de licença para o fim específico de publicação de linked data é o Open Data 



Commons [31].

2.2.4. Construindo Vocabulários

Como  visto  na  seção  2.1.3.,  RDF  é  um  modelo  genérico  e  abstrato  para 

descrição de dados baseado em lógica descritiva. No entanto, ele não provê nenhum 

termo específico para descrever coisas de um domínio específico,  nem de como um 

objeto do mundo real ou conceito abstrato se relaciona com outro. Para essa função 

usam-se taxonomias,  vocabulários e  ontologias expressadas em tecnologias derivadas, 

ou construídas sobre, o RDF. As principais são SKOS (Simple Knowledge Organization  

System), RDFS (RDF Vocabulary Description Language, mais conhecido como  RDF 

Schema) e OWL (Web Ontology Language).

Coletivamente,  SKOS,  RDFS  e  OWL  formam  um  contínuo  em  termos  e 

expressividade. Onde SKOS é menos expressiva de todas e OWL é a mais expressiva 

das formas de descrição de domínios. Nessa seção veremos uma descrição rápida do que 

é cada uma dessas tecnologias e em que caso são utilizadas.

2.2.4.1. SKOS

SKOS  [32] é um vocabulário para expressar conceitos de hierarquia, também 

chamadas de taxonomias. É largamente utilizado para representar tesauros, taxonomias 

e hierarquias. Basicamente aplica-se há vocabulários onde o nível de relação restringe-

se ao caso de uma instância à pertence ao objeto do nível superior.

2.2.4.2. RDFS

RDFS  [33] é  uma  linguagem  para  descrever  ontologias  simples  em  RDF, 

comumente chamadas vocabulário. De forma simples podemos dizer que vocabulários 

RDFS consistem de  classes e  propriedades. Dessa forma é possível representar com 

RDFS  os  mesmos  tipos  de  estruturas  e  vocabulários  possíveis  com a  orientação  à 

objetos.

2.2.4.3. OWL

OWL [34] estende a expressividade do RDFS como primitivas de modelagem 

adicionais. Além da estrutura clássica de  classes e  propriedades, existente no RDFS, 

OWL adiciona primitivas que permitem aumentar a interoperabilidade entre modelos de 

datasets na  Web.  Entre  essas  primitivas  estão  as  que  indicam a  equivalência  entre 



classes e a equivalência entre propriedades.

Outras  primitivas  importantes  são  as  de  inversão  de  propriedades,  onde  é 

possível descrever que uma propriedade é inversa à outra. Por exemplo, define-se uma 

propriedade diretor que têm como domínio a  classe  Produção e como range a classe 

Diretor, pode-se descrever que esta é inversa à um propriedade produção, que por sua 

vez  têm  como  domínio  a  classe  Diretor e  como  range  a  classe  Produção.  Essa 

abordagem  permite  inferências  automáticas  além  de  facilitar  a  criação  de  datasets 

navegáveis.

2.3. WEB DE DADOS

Um número cada dia mais significativo de pessoas e organizações tem adotado o 

linked data como modelo para publicação de seus dados na Web. Esses indivíduos agora 

não apenas colocam seus dados abertamente na Web, mas o fazem de forma estruturada 

e interligada. Isso resultou em um espaço global de dados, chamada de Web de Dados 

[9]. A Web de dados pode ser vista como um grafo global gigante [35] consistindo de 

bilhões de triplas RDF de numerosas fontes sobre os mais diversos temas.

A Web de dados pode ser vista como uma camada adicional que se entrelaça 

com a Web clássica,  de documentos.  Por esse motivo a Web de dados apresenta as 

mesmas propriedades da Web clássica, como ser genérica e aceita todo tipo de dado; 

qualquer  um  pode  publicar  dados;  permite  representar  várias  versões  sobre  uma 

entidade; as entidades estão conectadas por links; liberdade para escolha de vocabulário 

pelos  publicadores;  dados autodescritivos; e o HTTP e o RDF como mecanismo de 

acesso e modelo de dados, respectivamente [2].

O início da Web de dados, como já comentado anteriormente, se deu com os 

esforços da comunidade de pesquisa da Web Semântica e particularmente das atividades 

do projeto Linking Open Data (LOD) das W3C, criado em janeiro de 2007. As primeiras 

publicações  provieram  de  datasets disponíveis  sobre  licenças  abertas  e  que  foram 

convertidos para RDF de acordo com os princípios do seção 2.1.. Por causa da natureza 

aberta do projeto, a adesão ao mesmo foi grande, resultando no seu sucesso.

As figuras  2.9,  2.10 e  2.11 demonstram o crescimento do número de datasets 

disponíveis na forma de linked data desde 2007 até setembro de 2011. Nas figuras, cada 

nodo indica um dataset e cada arco indica a ligação entre dois datasets.



Figura 2.9: Linking Open Data cloud – Mai/2007 a Jul/2009. Fonte: LOD Cloud [53]



Figura 2.10: Linking Open Data cloud - Setembro 2010. Fonte: LOD Cloud [53]



Figura 2.11: Linking Open Data cloud - Setembro de 2011. Fonte: LOD Cloud [53]



O gráfico apresentado nas figuras  2.9,  2.10 e  2.11 é conhecido como  Linking 

Open Data cloud, ou nuvem de linked data, e versões atualizadas são disponibilizadas 

de tempos em tempos online em  http://lod-cloud.net. Existem mais dados disponíveis 

sobre a Web de dados no LOD Cloud Data Catalog18, mantido pela comunidade dentro 

do  Comprehensive Knowledge  Archive Network (CKAN)19,  um catálogo que lista os 

datasets de  licença  aberta,  não  necessariamente  em  linked  data,  mas  em  qualquer 

formato.

A partir  de  2010  o  gráfico  da  Linking  Open  Data  could,  como  pode  ser 

observado, começou a ter seus  datasets classificados em áreas de domínio. As áreas 

atualmente classificadas  são:  multidomínio,  geográfico,  governo,  mídia,  publicações, 

ciências da vida e conteúdo gerado por usuários. No livro [2], é apresentado a tabela 2.1 

compilando os dados do CKAN de acordo com essa classificação:

Domínio Datasets Triplas % Links RDF %

Multidomínio 20 1,999,085,950 7.42 29,105,638 7.36

Geográfico 16 5,904,980,833 21.93 16,589,086 4.19

Governo 25 11,613,525,437 43.12 17,658,869 4.46

Mídia 26 2,453,898,811 9.11 50,374,304 12.74

Publicações 67 2,237,435,732 8.31 77,951,898 19.71

Ciências da vida 42 2,664,119,184 9.89 200,417,873 50.67

Conteúdo gerado por usuários 7 57,463,756 0.21 3,402,228 0.86

203 26,930,509,703 395,499,896

Tabela 2.1: Datasets Linked Data em 2010. Fonte: linked data book [2]

É possível  ver  que  os  dados  de  governo  são  a  categoria  apresenta  o  maior 

volume de dados disponível, com mais de 40% das triplas publicadas. Por outro lado a 

área de ciências da vida é responsável por mais da metade dos links. Esses dados vão de 

encontro com o que já foi elucidado anteriormente sobre a notoriedade desse grupo. 

Também demonstra o resultado das iniciativas de governos de diversos países em abrir 

os seus dados para a população.

A Web de dados é muito diversificada. Muitos datasets têm sido publicados por 

organizações diversas, incluindo governos e  gigantes da mídia como BBC20 e The New 

York Times21.  Esses  fatos  demonstram como a  Web de  dados tem evoluído de  uma 

18 http://www.ckan.net/group/lodcloud
19 http://www.ckan.net
20 Http://www.bbc.co.uk
21 www.nytimes.com/

http://lod-cloud.net/


iniciativa de pesquisadores e entusiastas para a publicação de dados de outras fontes 

como grandes  organizações  e  o  setor  público.  Esse  movimento  tenda  a  ganhar  um 

impulso  significativo,  com  organizações  de  outros  setores  também  começando  a 

publicar seus dados seguindo os princípios de linked data.

2.4. PUBLICANDO LINKED DATA

Nessa seção são abordados os principais padrões para publicação de linked data, 

que demostram como ele é muito mais um complemento do que uma substituição das 

infraestruturas de gerenciamento de dados existentes. Após uma breve visão sobre as 

diferentes  abordagens  possíveis  para  a  publicação  de  linked  data,  apresentam-se  as 

principais classes de ferramentas e uma relação entre tipo de ferramenta e abordagem de 

publicação. Em cada classe de ferramenta, apresentam-se rapidamente as ferramentas 

utilizadas no desenvolvimento desse projeto.

Embora existam diversos tipos de fontes de dados que podem ser conectados 

com a Web de dados, uns poucos padrões de publicação são necessários  para atender a 

todos os casos [2]. Na figura 2.12, retirada do livro de Chris Bizer e Tom Heath, temos 

um diagrama dos padrões de publicação mais comuns em forma de workflow.

Devido ao objetivo desse trabalho ser publicar dados provenientes de uma base 

de dados relacional, somente as ferramentas e métodos associados a esse caso serão 

Figura 2.12: Workflows para publicação de Linked Data. Fonte: linked data book [2]



vistos  com  maiores  detalhes.  Os  demais  casos  serão  visitados  apenas  de  forma 

superficial, a fim de elucidar as possibilidades da publicação de linked data, mas sem se 

ater aos detalhes. Para mais detalhes sobre os demais casos, é recomendado a leitura do 

livro de Tom Heath e Chris Bizer [2].

2.4.1. Uma breve visão

A primeira coisa a ser observada ao selecionar um workflow para publicação de 

linked data é a natureza dos dados de entrada. Para cada tipo de dado de entrada há um 

padrão, ou alguns padrões, que permitem a publicação de tais dados [2].

Outra consideração importante na decisão do padrão e do workflow a ser adotado 

na publicação de  linked data é  o volume e o dinamismo de atualização dos dados a 

serem publicados.

2.4.1.1. Tipos de dados de entrada

Dados residentes em bancos de dados relacionais podem ser publicados com 

relativa  facilidade  na  forma  de  linked  data através  de  wrappers (envólucros,  em 

tradução  livre)  para  RDF.  Essas  ferramentas  permitem  o  mapeamento  dos  dados 

estruturados em uma base de dados relacional para uma estrutura de grafos RDF. Essas 

ferramentas apoiam-se nos princípios dos bancos relacionais para trabalhar de forma 

genérica.  Isso  faz  com  que  não  haja  necessidade  de  um  grande  esforço  para 

customização do mapeador para cada caso.

Quando  os  dados  estão  disponíveis  através  de  uma  API  (Application 

Programming Interface), a situação é um pouco mais complicada, pois o wrapper terá 

que provavelmente ser desenvolvido de acordo com as especificações da API. Contudo, 

a maioria dos casos a implementação consiste de uma certa quantidade de código trivial, 

e que pode ser componentizado para reuso [2].

Outros tipos de dados estruturados, porém estáticos, como CSV, XML, Excel e 

outros devem ser processados por uma ferramenta específica para cada tipo de arquivo 

de  entrada.  Os  dados  convertidos  por  essas  ferramentas  são  então  armazenados  em 

servidores  RDF  ou  arquivos  RDF.  Tais  ferramentas  recebem  a  denominação  de 

RDFizers ou geradores RDF, em tradução livre. Há uma variedade de ferramentas que 

permitem a conversão desses dados para RDF diretamente  e  listas dessas ferramentas 



são mantidas na W3C22 e no MIT23.

Por  fim podem ainda ser  publicados dados não estruturados,  como textos de 

páginas  Web  em linguagem natural.  Para  isso  é  necessário  que  esses  textos  sejam 

processados  por  ferramentas  de  extração  de  entidades  que  então  anotarão  os 

documentos com as URIs das entidades reconhecidas. Algumas ferramentas disponíveis 

são o Calais24, o Ontos25 e o Dbpedia Spotlight26.

2.4.1.2. Considerações adicionais

O volume de  dados que  serão disponibilizado sob  linked data tem um peso 

muito grande no padrão de publicação à ser adotado. Se for uma pequena quantidade de 

dados,  algumas milhares de triplas,  é plausível pensar numa abordagem baseada em 

arquivos RDF estáticos (seção 2.4.3.). Essa abordagem é tecnicamente mais simples que 

outros padrões. Para evitar desperdício de banda,  os dados podem ser separados em 

diversos  arquivos,  possivelmente  um  para  cada  recurso  descrito.  No  entanto  para 

grandes volumes talvez seja mais desejável a utilização de um servidor RDF (seção 

2.4.4.)  com uma interface linked data (seção 2.4.7.).

A  frequência  com  que  os  dados  publicados  sofrem  modificações  também 

influência  na  escolha  do  padrão  adotado.  Se  os  dados  não  mudam,  ou  mudam 

raramente, nada impede que sejam publicados na forma de arquivos RDF estáticos. No 

entanto se a frequência de atualização é maior é preferível a adoção de mecanismos 

mais eficazes para atender essa necessidade.  Nesses casos o uso de servidores RDF 

pode ser o mais adequado. Caso os dados provenham de um banco de dados relacional 

ou  de  uma API,  o  uso de  wrappers,  que  exponham esses  dados  na  forma de  RDF 

também é uma boa opção.

2.4.2. Geradores RDF

Os geradores RDF, ou  RDFizers como são conhecidos em inglês, são toda e 

qualquer  ferramenta  que  tenha  por  função  a  transformação  um  modelo  de  dados 

qualquer para RDF. Essas ferramentas normalmente possuem como saída para arquivo 

RDF e potencialmente para servidores RDF (seção 2.4.4.) diretamente, ou indiretamente 

22 http://www.w3.org/wiki/ConverterToRdf
23 http://simile.mit.edu/wiki/RDFizers
24 http://www.opencalais.com
25 http://www.ontos.com
26 http://wiki.dbpedia.org/spotlight



através de arquivo RDF/XML.

Tendo em vista  que  as  fontes  dos  geradores  RDF podem ser  qualquer  dado 

estruturado e até dado não estruturado, e que a saída pode ser em arquivo RDF – e em 

alguns casos diretamente para servidores RDF –, essa classe de ferramenta pode ser 

utilizada em 4 abordagens distintas:

• Dados  estruturados  (incluindo  banco  de  dados  relacionais)  publicados 

através de servidores RDF;

• Dados  estruturados  (incluindo  banco  de  dados  relacionais)  publicados 

através de arquivos estáticos;

• Dados não estruturados publicados através de servidores RDF;

• Dados não estruturados publicados através de arquivos estáticos;

Uma das características dos geradores RDF, que torna possível essa variedade de 

abordagens, é que estes são ferramentas específicas para cada tipo de dado de entrada 

[36], [37]. Para cada tipo de dado estruturado, ou não estruturado, existe uma ou mais 

ferramentas disponíveis, mas cada ferramenta processa apenas um tipo de dado. Isso 

permite a especialização das soluções. 

Devido ao foco desse trabalho sobre a publicação de dados armazenados em 

banco de dados relacional, serão vistas apenas ferramentas que servem ao propósito de 

transformar informações em bancos de dados relacional em RDF.

2.4.2.1. Triplify

Triplify27 é um pequeno  plug-in para aplicações Web que permite apresentar a 

semântica  codificada  em  bancos  de  dados  relacionais.  Baseado  na  definição  de 

consultas  para  bancos  de  dados  relacionais  visa  recuperar  informação  valiosa  e 

converter os resultados dessas consultas em outros formatos, entre eles RDF e  linked 

data.  A ferramenta possui  um formato de mapeamento próprio que mescla  algumas 

configurações de parâmetros com consultas SQL, responsáveis pela extração dos dados.

Com o Triplify, ao executar-se uma consulta em um banco de dados relacional, 

gera-se uma visão dos dados existentes nele. Depois de geradas as visões do banco de 

dados,  o  Triplify pode  usá-las  para  convertê-las  em representações  RDF,  JSON ou 

27 http://triplify.org/



linked data, que então são disponibilizadas para acesso na Web [38].

2.4.2.2. D2R dump-rdf

O D2R dump-rdf28 é  uma  ferramenta  que  acompanha  o  D2R Server (seção 

2.4.5.1.). O  dump-rdf permite que os dados de um banco de dados relacional inteiro 

possam ser colocados em um único arquivo RDF . Os formatos de saída suportados são 

o RDF/XML (padrão), RDF/XML-ABBREV, N3, N-TRIPLE.

O D2R dump-rdf utiliza um arquivo de mapeamento D2RQ, o mesmo arquivo 

de mapeamento do D2R Server, especificado em N3. No entanto não é necessário se ter 

um arquivo de mapeamento prévio. O dump-rdf pode fazer o mapeamento automático 

dos dados invocando uma outra ferramenta que acompanha o D2R Server, o generate-

mapping29.

2.4.3. Servindo arquivos estáticos

Produzir  arquivos  RDF  estáticos  e  publicá-los  através  de  um  servidor  Web 

provavelmente é o meio mais fácil  de se publicar  linked data pequenos volumes de 

dados criado manualmente; ou dados gerados ou exportado por softwares que somente 

geram arquivos como saída [15].

Para a publicação de linked data através dessa abordagem é necessário somente 

gerar o(s) arquivo(s) RDF, e colocá-lo(s) em um servidor Web, por exemplo Apache 

HTTP Server30.  Por  conta  da  simplicidade,  essa  é  a  abordagem mais  utilizada  para 

publicação de dados de vocabulário (RDFS, OWL), ou perfis pessoais (FOAF) em RDF.

Os dados em RDF podem ser disponibilizados em diversos formatos, como já 

visto anteriormente: rdf/xml,  turtle,  n-triple. No entanto, quando houver a intenção de 

disponibilizá-los apenas em um formato, o formato recomendado é o RDF/XML, por 

ser mais largamente suportado por aplicações clientes.

Como  ônus  de  ser  uma  abordagem  simples,  publicar  linked  data através  de 

arquivos estáticos exige alguns cuidados [15]:

• Configurar o tipo MIME. Normalmente os servidores Web por padrão não 

conseguem responder à aplicação cliente com o tipo MIME correto. Sendo 

necessário a configuração manual da ferramenta.

28 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2rq/spec/#dumprdf
29 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2rq/spec/#generatemapping
30 http://projects.apache.org/projects/http_server.html



• Uso  de  URI  hash. Por  padrão,  não  é  possível  utilizar  URIs  303 com 

arquivos  estáticos.  Sendo  assim,  somente  URIs  hash. Felizmente  é 

possível  estender  essa  abordagem,  porém  necessitando  para  isso  uma 

configuração  mais  complexa  do  servidor  Web.  O  tutorial  de  Diego 

Berrueta e Jon Phipps  [39] apresenta de modo detalhado com é possível 

estender essa abordagem, inclusive adicionando negociação de conteúdo.

• Volume  de  dados.  Para  publicação  grandes  volumes  de  dados  essa 

abordagem não é recomendada pelo consumo de banda gerado. Isso pode 

ser  amenizado  com a  quebra  dos  arquivos,  mas  gera  um problema de 

manutenção.

De forma geral essa abordagem é recomendada para publicação de vocabulários 

(RDFS, OWL); dados de perfil pessoal (FOAF); ou outros casos em que o volume de 

dados seja pequeno. Para volumes maiores de dados, é recomendado o uso de outras 

abordagens mais robustas.

2.4.4. Servidores RDF

Os servidores RDF, ou  RDF triplestore no original em inglês, são ferramentas 

com o propósito específico de armazenar e manter dados em triplas RDF [40]. Algumas 

ferramentas suportam o armazenamento interno, em estruturas próprias, outros utilizam 

bancos de dados relacionais para a persistência dos dados, e alguns permitem ambas as 

abordagens.

Todos  os  servidores  RDF  possuem  como  característica  comum  o  suporte  à 

linguagens de consulta RDF. Notavelmente, o atual padrão suportado é a linguagem 

SPARQL (seção 2.5.1.1.), apesar de algumas ferramentas possuírem também suporte à 

outros padrões, e em alguns casos possuírem linguagem proprietária da ferramenta.

Idealmente,  cada  servidor  RDF  deveria  prover  uma  interface  linked  data. 

Usando essa interface, o administrador do servidor poderia configurar quais partes do 

repositório seria acessível através da Web como linked data [2]. Apesar de nem todos 

possuírem  interface  linked  data,  todos  os  servidores  RDF  suportam  responder  a 

requisições SPARQL. Isso permite que dados em servidores RDF possam ser expostos 

através  de ferramentas  de interface  linked data (seção  2.4.7.),  como por exemplo o 

Pubby (seção 2.4.7.1.).



Uma característica importante da abordagem utilizando servidores RDF é que 

normalmente os dados são provenientes de uma fonte em outro formato, XML, XLS, 

banco  de  dados  relacional  etc.  Isso  implica  no  fato  desses  dados  precisarem  ser 

processados,  sofrerem um processo  de  ETL (Extraction,  Transformation and Load, 

Extração,  Transformação  e  Carga,  em  tradução  livre)  e  serem  disponibilizados  em 

forma de batch. Sendo assim, essa abordagem não é indicada para dados provenientes 

de  bancos  de  dados  relacionais  que  sofrem  atualização  constante  e  precisam  ser 

automaticamente disponibilizados.

Juntamente com  wrappers de bancos de dados relacionais (seção  2.4.5.) e de 

APIs  (seção  2.4.6.),  os  servidores  de  RDF são uma das  opções  para  publicação de 

grandes conjuntos de dados. Alguns servidores podem suportar mais de 1 bilhão de 

triplas31.  Alguns  dos  servidores  RDF  mais  utilizados,  e  que  serão  estudados  nesse 

trabalho, são apresentados nessa seção. Uma lista mais completa das opções existentes 

pode ser encontrada na Wikipédia.

2.4.4.1. OpenLink Virtuoso Universal Database

O OpenLink  Virtuoso  Universal  Database  é  um servidor  de  uma plataforma 

universal  para integração de dados corporativos,  serviços  da Web e orquestração de 

processos. Ele é um servidor de dados multimodelo para desenvolvimento de produtos 

ágeis. E oferece uma plataforma de soluções para gerenciamento, acesso e integração de 

dados [41].

Mais que um servidor RDF, Virtuoso é capaz de trabalhar com diversos modelos 

de dados incluindo dados relacionais,  XML e RDF. Entre  muitas  das  características 

suportadas pelo Virtuoso estão: servidor de dados Relacionais; servidor de dados RDF; 

servidor de dados XML; servidor de documentos Web; e Servidor Linked Data. Ainda é 

possível  expor  bancos  de  dados  relacionais  mapeando-os  como  RDF  através  do 

Virtuoso RDF Views (seção 2.4.5.2.).

Para armazenamento de triplas RDF, o mesmo oferece opção de persistência das 

triplas em estrutura de dados própria, ou em um banco de dados relacional. O Virtuoso 

Quad Store, nome do módulo de serviço RDF, suporta consulta e manipulação de dados 

através da linguagem padrão SPARQL (seção  2.5.1.1.) e da extensão SPARUL. Além 

disso suporta vários formatos de representação RDF:  HTML+RDFa, RDF-JSON, N3, 

31 http://semanticweb.com/semantic-technologies-really-do-pay-off_b10035



Turtle, TriG, TriX, and RDF/XML.

Além  do  citado,  a  ferramente  é  altamente  modular,  contando  com  diversas 

extensões e uma vasta gama de características adicionais. Para uma visão completa das 

características implementadas pelo Virtuoso Universal Database recomenda-se visitar a 

página da ferramenta32.

2.4.4.2. Sesame

Sesame é um framework escrito em Java33 para consulta e análise de dados em 

RDF,  sendo  o  mais  utilizado  para  esse  tipo  de  aplicação  dentro  dessa 

linguagem/plataforma [42]. Entre as características presentes, incluem-se interpretação, 

armazenamento, inferência (através de raciocinadores) e busca sobre tais  dados.

Apesar de ser primordialmente um  framework, o Sesame suporta a função de 

servidor RDF, e sendo pensado para ser o mais flexível possível, possui uma API que 

possibilita o seu uso com diversos sistemas de armazenamento:  in-memory, banco de 

dados relacional e um sistema de armazenamento de RDF em sistema de arquivos.

Possui suporte à SPARQL e SPARUL (seção 2.5.1.1.), além de uma linguagem 

proprietária,  a  SeRQL  [43].  Para  representação  dos  dados  é  possível  exportar 

RDF/XML, Turtle, N-Triples, TriG and TriX.

Diferentemente  do  Virtuoso,  o  Sesame  não  apresenta  interface  linked  data. 

Sendo assim,  para publicar  os  dados armazenados no Sesame  como tal,  é necessário 

utilizar alguma ferramenta de interface linked data (seção 2.4.7.) como o Pubby (seção 

2.4.7.1.).

2.4.5. Wrappers RDB2RDF

Os  wrappers RDB2RDF (Relational  Database  to  RDF)  são  uma camada  de 

aplicação que abstraem do cliente o acesso à bases de dados relacionais, apresentando 

os dados em forma de RDF. Essas camadas funcionam utilizando uma configuração de 

mapeamento entre a estrutura relacional e a estrutura em RDF, podendo esta ser em 

RDFS ou OWL, por exemplo. A grande vantagem dessas ferramentas é poder expor de 

forma simples e clara dados legados em modelo relacional em na Web na forma de 

linked data.

32 http://virtuoso.openlinksw.com/
33 http://www.java.com/



A abordagem baseada no uso de wrappers é a mais utilizada para publicar dados 

de sistemas legados na forma de  linked data. O principal motivo é, além da relativa 

facilidade de implementação, manter intacta a estrutura de dados existente, evitando que 

aplicações legadas venham a deixar de funcionar.

Outro fator que pode contar na adoção desse tipo de solução é a velocidade de 

atualização dos dados publicados. Por utilizar um mapeamento direto para o banco de 

dados  relacional,  essa  abordagem  cria  uma  solução  on the fly,  ou  seja,  os  dados 

publicados são disponibilizados imediatamente após sua criação no banco de dados.

Duas  ferramentas  serão  estudadas  para  essa  abordagem:  D2R  Server  e  o 

OpenLink Virtuoso, que além de um servidor RDF, possui o Virtuoso RDF View, uma 

ferramenta que permite mapear outras bases de dados relacionais para RDF.

2.4.5.1. D2R Server

O D2R Server34 é provavelmente a ferramenta mais conhecida e utilizada para 

mapear e expor em RDF bases de dados relacionais. Faz parte da plataforma  D2RQ35 

quem tem por objetivo ser uma ferramenta para mapeamento e criação de visões RDF 

de bancos de dados não RDF.

Implementada  em  Java,  a  plataforma  D2RQ se  divide  em  3  componentes 

principais:  D2RQ  Mapping Language,  D2RQ  Engine e  D2R Server.  A figura  2.13 

apresenta uma visão geral da arquitetura da plataforma D2RQ.

A D2RQ Mapping Language é uma linguagem para descrição e mapeamento de 

dados relacionais para RDF. O D2RQ Engine é um plug-in para as ferramentas da Web 

Semântica Jena36 e Sesame37, ele utiliza os mapeamentos descritos em D2RQ Mapping 

Language para traduzir as chamadas das APIs  Jena e Sesame para consultas SQL. O 

D2R Server é um servidor HTTP baseado no D2RQ Engine e que fornece uma visão 

RDF de bancos dados relacionais, permitindo sua publicação como linked data. 

34 http://sites.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2r-server
35 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2rq/
36 http://jena.sourceforge.net/
37 http://www.openrdf.org/



Além de fornecer uma visão RDF, o D2R Server fornece uma visão HTML do 

dados, disponibilizando também um ponto de acesso SPARQL. Na sua última versão 

passou  a  suportar  também  SPARQL/Update,  permitindo  alterar  dados  relacionais 

através da uma visão RDF desses dados.

2.4.5.2. Virtuoso RDF Views

O Virtuoso RDF Views é um módulo do OpenLink Virtuoso Universal Database 

(seção 2.4.4.1.). Baseado em uma meta linguagem de declaração de esquemas, utilizada 

para  mapear  dados  SQL  para  ontologias  RDF,  permite  expor  bancos  de  dados 

relacionais  acessíveis  por  ODBC  (Open  Database  Connectivity)38 e  JDBC  (Java 

Database Connectivity)39 como grafos RDF virtuais. Assim, permite também expor os 

dados através de consultas SPARQL [44].

Algumas  caraterísticas  que diferem o  Virtuoso RDF  View de  outras  soluções 

como D2R Server são:

• Integração com servidor de RDF, permitindo o uso hibrido de dados em 

servidores de dados relacional conjuntamente com dados já armazenados 

na forma de RDF, fazendo o acesso distintamente de acordo com padrões 

de triplas;

• Integração com SQL, permitindo a construção de consultas mistas entre 

SQL e SPARQL, a qual é chamada de SPASQL;

38 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms710252(v=VS.85).aspx
39 htpp://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc

Figura 2.13: Arquitetura do D2R Server. Fonte: D2R Server site [54]



• Cobertura  de  todo  o  modelo  relacional,  incluindo  características  como 

chaves compostas.

2.4.6. Wrappers de API

Muitas das maiores fontes de dados da Web oferecem APIs para acesso à dados e 

serviços. Existem milhares de aplicações construídas utilizando dados providos por esse 

tipo de tecnologia, no entanto, essa abordagem está longe dos princípios propostos por 

Berners-Lee. Entre outros fatores, estão os diversos mecanismos para acesso, e os mais 

diversos formatos de conteúdo.

Para permitir uma publicação desses dados de forma aberta e interligada, em 

uma arquitetura linked data, é necessário a criação wrappers que mapeiam e expõem os 

dados  servido  através  da  API  como  dados  RDF.  No  entanto,  pela  natureza  de 

heterogênea, é necessário a criação de soluções específicas para cada caso. Isso impede 

a criação de ferramentas genéricas, como o observado com wrappers RDB2RDF (seção 

2.4.5.).

Existem algumas ferramentas fornecem uma plataforma para o desenvolvimento 

das soluções específicas, tal como o Virtuoso Sponger40. Para uma visão um pouco mais 

detalhada sobre esse tipo de solução há um capítulo no livro de Chris Bizer e Tom 

Heath [2].

2.4.7. Servidores linked data

Como  visto  anteriormente,  na  seção  2.4.2.,  nem  todos  os  servidores  RDF 

possuem uma interface  linked data, não permitindo assim a publicação dos dados na 

Web de Dados. Para permitir que dados armazenados nesses servidores RDF pudessem 

ser publicados surgiu uma nova classe de ferramentas, ou servidores, ou as interfaces, 

linked data.

De  forma  simples  e  resumida,  os  servidores  linked  data atuam  como  uma 

camada de  acesso  linked data para  pontos  de  acesso  SPARQL.  Normalmente  essas 

interfaces apresentam visões HTML e RDF/XML dos dados armazenados no servidor 

RDF. Um desses casos é o Pubby, que é apresentado na próxima seção.

40 http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/dav/wiki/Main/VirtSponger



2.4.7.1. Pubby

Pubby  é  uma  aplicação  Web  que  executa  sobre  um  contêiner  Java,  como 

Tomcat41 ou Jetty42, e fornece uma interface linked data para servidores SPARQL locais 

ou remotos [45]. Com ele é possível dereferenciar URIs através da reescrita das URIs 

encontradas no conjunto de dados SPARQL exporto no namespace do servidor. Além de 

prover  acesso  aos  dados  em  RDF,  provê  uma  interface  HTML simples  para  cada 

recurso.

Outras  características  são  o  controle  de  redirecionamentos  HTTP  303  e  a 

negociação  de  conteúdo.  É  possível  também  publicar  metadados,  através  de  uma 

extensão  disponibilizada  a  parte  do  projeto  principal.  A  figura  2.14 apresenta  a 

arquitetura do Pubby.

2.5. CONSUMINDO LINKED DATA

De acordo com os princípios de linked data, todos os dados publicado na Web se 

tornam  parte  de  um  único  espaço  global  de  dados.  Em  geral  as  aplicações  são 

construídas no intuito de explorar as seguintes propriedades da arquitetura linked data 

[2]:

1. Acesso e representação padronizada de dados. Integrar  linked data de 

diferente fontes é muito mais fácil se comparado à integração de dados 

provenientes  de  APIs  Web  2.0  proprietárias,  pois  linked  data é 

disponibilizado em um modelo de dados e mecanismo de acesso padrões, 

41 http://tomcat.apache.org/
42 http://www.eclipse.org/jetty/

Figura 2.14: Arquitetura do Pubby. Fonte: Pubby site [45]



além de que os dados são publicados de uma maneira autodescritiva.

2. Abertura  da  Web  de  dados.  A arquitetura  de  linked  data é  aberta  e 

permite a descoberta de novas fontes de dados em tempo de execução. Isso 

permite que aplicações automaticamente obtenham vantagem do uso de 

novas fontes logo que elas são disponibilizadas na Web de dados.

Esse trabalho não tem como objetivo estudar ou desenvolver-se sobre o consumo 

de dados disponíveis como  linked data, portanto essa seção tem por objetivo apenas 

elucidar  algumas tecnologias e  modos de se consumir  dados publicados na Web de 

dados.

2.5.1.1. SPARQL

SPARQL é a linguagem de consulta para dados RDF padronizada pela W3C. O 

nome  é  um  acrônimo  para  Simple  Protocol  and  RDF  Query Language (Protocolo 

Simples e Linguagem de Consulta RDF).

Pode ser usada para expressar consultas através de diversas fontes de dados, 

independentemente de os dados estarem nativamente em RDF ou somente visualizados 

como RDF através  de uma camada auxiliar,  um  wrapper D2R Server por exemplo. 

SPARQL permite consultar por padrões de grafos obrigatórios ou opcionais juntamente 

com conjunções (operador  and) e disjunções (operador or). Suporta teste de valores 

extensível e restrição de consultas por fonte do grafo RDF. Os resultados das consultas 

podem ser um conjunto de resultados – diversas linhas com os valores em colunas, 

similar ao resultado de consultas SQL – ou um grafo RDF [46].

A linguagem SPARQL define quatro tipos diferentes de consultas para diferentes 

propósitos:

• SELECT query. Utilizado para extrair valores primários de um ponto de 

acesso SPARQL. O resultado é em formato de tabela.

• CONSTRUCT query. Utilizado para extrair informações de um ponto de 

acesso SPARQL e transformar os resultados em um RDF válido.

• ASK query. Utilizado para prover simples resultados de verdadeiro/falso 

para uma consulta à um ponto de acesso SPARQL.

• DESCRIBE  query.  Utilizado para extrair  grafos  RDF de um ponto  de 



acesso SPARQL, os conteúdos sobre os quais a consulta é montada são 

deixados a cargo do ponto de acesso para que o mantenedor decida quais 

informações são úteis.

Cada um dos tipos descritos acima possuem um bloco WHERE para restringir a 

consulta, embora no caso do DESCRIBE esse bloco ser opcional. Abaixo um exemplo 

de código SPARQL.

A linguagem SPARQL possui uma extensão, a SPARQL/Update Language, mais 

conhecida como SPARUL. Essa extensão da linguagem adiciona manipulação de dados 

com ações como inclusão, atualização e exclusão de dados. Nem todos os servidores 

RDF suportam a SPARUL, mas as principais ferramentas disponíveis já contam com 

suporte à extensão.

2.5.1.2. Navegadores

Da  mesma  forma  que  navegadores  Web  permitem  usuários  navegar  em 

documentos HTML, seguindo  links de hipertexto, navegadores  linked data, permitem 

aos usuários navegar entre bancos de dados RDF, seguindo  links RDF. O navegador 

Disco43 segue exatamente a mesma abordagem dos navegadores Web, pode ser visto 

como uma aplicação direta da abordagem de navegação hipertexto para a Web de dados.

Dados  estruturados,  porém  apresentam  diferenças  em  relação  à  documentos 

Web, e portanto é desejável uma abordagem mais adequada para navegar na Web de 

dados. Obviamente é necessário navegar entre fontes de dados seguindo links, mas não 

somente isso, agregar esses dados também é importante para potencializar a análise de 

dados. Os navegadores Tabulator44 e Marbles45, por exemplo, procuram estabelecer uma 

navegação aliada à agrupamentos de dados de diversas fontes. Esses navegadores unem 

dados de diversas fontes. No Marbles indicadores coloridos ao lado de uma propriedade 

43 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/ng4j/disco
44 http://www.w3.org/2005/ajar/tab
45 http://marbles.sourceforge.net/

Quadro 5: Exemplo de consulta SPARQL
PREFIX abc: <http://example.com/exampleOntology#> 
SELECT ?capital ?country 
WHERE { 
  ?x abc:cityname ?capital ; 
     abc:isCapitalOf ?y . 
  ?y abc:countryname ?country ; 
     abc:isInContinent abc:Africa . 
}



indicam as fontes onde aquela informação foi encontrado.

Os navegadores acima mencionados e outros podem ser encontrados no  LOD 

Browser Switch46, que permite uma URI ser acessada através de diferentes navegadores 

linked data, notavelmente todos os principais disponíveis.

2.5.1.3. Buscadores

Existem  dois  tipos  distintos  de  ferramentas  de  busca  para  linked  data. O 

primeiro grupo tem uma abordagem similar aos sistemas de busca da Web com os quais 

estamos acostumados, Google, Yahoo!, Bing etc. Possuem busca baseadas em palavras-

chaves  e  serviços  orientados  para  atender  usuários humanos. Nesse  grupo estão  os 

buscadores  Sig.ma47,  Falcons48 e  SWSE49.  Todos  apresentam  características  e 

capacidades distintas, mas estas não serão abordadas nesse trabalho. No mesmo grupo, 

mas  com  uma  distinção  um  pouco  maior,  por  ter  um  motor  de  busca  focado  em 

consultas mais complexas, está o VisiNav50.

No outro grupo concentram-se motores de busca destinados a servirem outras 

aplicações construídas sobre a Web de dados. Essas aplicações orientadas à indexação 

provêm APIs  através  das  quais  aplicações  linked data podem encontrar  documentos 

RDF que referenciam determinado URI ou contém determinada palavra-chave. Nesse 

grupo então ferramentas como Sindice51,  Swoogle52 e  Watson53. A ideia por trás dessas 

ferramentas é evitar que cada aplicação precise ter sua própria infraestrutura para fazer 

o processo de crawling, e descobrir mais dados relacionados.

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse capítulo buscou apresentar o tema  linked data e nele fica claro que este 

pode ser  chamado de um novo paradigma para publicação de dados abertos.  Isso é 

percebido através dos princípios que o fundamentam. É necessário uma mudança de 

modo de pensar a publicação de dados para se entender a importância que esse tipo de 

publicação pode ter.

46 http://browse.semanticweb.org
47 http://sig.ma
48 http://ws.nju.edu.cn/falcons
49 http://www.swse.org
50 http://visinav.deri.org
51 http://sindice.com
52 http://swoogle.umbc.edu
53 http://kmi-web05.open.ac.uk



Os princípios do linked data baseiam-se em um caso de sucesso comprovado, a 

Web  clássica.  Ao  reaproveitar  a  arquitetura  e  preceitos  da  Web  clássica  têm-se  a 

segurança da viabilidade do modelo. Além disso, essa abordagem facilita a construção e 

adoção  de  tecnologias  e  soluções,  pois  a  curva  de  aprendizado  para  os  atuais 

desenvolvedores, acostumados com as tecnologias da Web, é relativamente pequena.

Apesar  de  ser  relativamente  novo,  o  paradigma  de  publicação  de  dados  em 

linked  data apresenta  uma  evolução  enorme.  Essa  evolução  é  comprovada 

principalmente  no  crescimento  da  linked  data  cloud apresentada  na  seção  Web  de

Dados. Tão importante quanto o crescimento, é a participação não só da comunidade 

científica  e  governos,  mas  também de  grandes  organizações  privadas,  empresas  de 

tecnologia e mídia que vêm adotando o linked data.

Devido ao reaproveitamento de tecnologias existentes,  tal  como a arquitetura 

Web e as tecnologias da Web Semântica (ex. RDF), há uma grande disponibilidade de 

ferramentas que permitem a criação de soluções baseadas em linked data. É possível a 

publicação de  linked data a partir das mais variadas fontes de informação existentes, 

tanto estruturadas, quanto não estruturadas. Isso contribui para o crescimento da sua 

adoção.

As possibilidades criadas pela adoção desse novo paradigma de publicação de 

dados abertos ainda não são totalmente conhecidas, mas nas palavras do próprio criador, 

Tim Berners-Lee, essa é a grande vantagem do linked data. Da mesma forma que a Web 

clássica começou no início dos anos 1990 como algo pequeno e limitado, e evoluiu ao 

ponto que está hoje, a Web de Dados, proporcionada pelo linked data, tende a seguir o 

mesmo caminho.

Como resultado do estudo apresentado nesse capítulo foram definidas algumas 

premissas  para  o  desenvolvimento  prático,  que  será  apresentado  no  capítulo  4..  A 

primeira definição deve-se ao tipo de URI adotado. A ontologia, por ser um pequeno 

volume de dados, será implementada utilizando  URI  hash. Enquanto os dados serão 

servidos utilizando URI 303.

Serão implementadas 3 publicações dos dados, para avaliar comparativamente as 

vários modos de se publicar linked data. A primeira abordagem será o uso de wrapper 

RDB2RDF  utilizando  D2R  Server,  criando  uma  solução  on the fly. A  segunda 

abordagem será utilizando o Virtuoso Universal Database, utilizando-o como servidor 



RDF com interface  linked data própria. Por fim, a terceira abordagem será utilizando 

também um servidor RDF, o Sesame, que por não ter interface linked data própria, será 

utilizado junto com o Pubby.

Para a geração dos dados RDF a serem carregados nos servidores Virtuoso e 

Sesame,  será utilizado o dump-rdf,  que  acompanha o D2R Server.  Isso  permitirá  o 

reaproveitamento do mapeamento feito para a publicação com o servidor D2R Server, 

sem a necessidade de criação de um segundo mapeamento, necessário caso adotasse-se 

outra solução, como o Triplify.



3. O CURRÍCULO LATTES
Esse capítulo busca apresentar  a  plataforma Lattes,  com ênfase no Currículo 

Lattes.  Uma vez que o desenvolvimento e avaliação das soluções de publicação em 

forma  de  linked  data serão  feitos  sobre  uma  massa  de  dados  do  Currículo  Lattes 

Institucional, aqui busca-se justificar a natureza da escolha dessa base como caso a ser 

aplicado. É importante compreender o escopo no qual se enquadra o Currículo Lattes 

para vislumbrá-lo como dado aberto e fonte de informação e conhecimento acessível 

através de linked data. 

O Currículo Lattes é um dos diversos sistemas de informação que compõem a 

Plataforma Lattes do CNPq. O CNPq é uma fundação subordinada ao MCT (Ministério 

da Ciência e Tecnologia), e é responsável pelo fomento à pesquisa e inovação no Brasil. 

O nome da plataforma é uma homenagem ao físico Césare Mansueto Giulio Lattes. 

A Plataforma Lattes surgiu da necessidade do CNPq de gerenciar uma base de 

dados sobre pesquisadores, orientadores e demais envolvidos nos processos de produção 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Essa base tinha por finalidade auxiliar nas 

ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento da fundação. Atualmente 

o uso do Plataforma Lattes é mais amplo, servindo como insumo para a formulação das 

políticas  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  e  de  outros  órgãos  governamentais 

ligados à área de ciência, tecnologia e inovação.

Atualmente  a  Plataforma  Lattes  é  composta,  além do  Currículo  Lattes,  pelo 

Diretório dos Grupos de Pesquisa,  Diretório de Instituições,  Ferramentas de Buscas, 

Sistema Gerencial de Fomento e Formulários Lattes de propostas.

3.1. SOBRE O CURRÍCULO LATTES

3.1.1. Histórico

O  lançamento  da  Plataforma  Lattes  se  deu  em  agosto  de  1999,  porém,  os 

esforços do CNPq para a criação da uma base de dados de pesquisadores existiam desde 

a década de 1980. Em meados dos anos 80 o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico já utilizava um formulário padronizado, em papel, para registro 

dos currículos dos pesquisadores. A intenção à época era, além da avaliação curricular 

do  especialista,  “a  criação  de  uma  base  de  dados  que  possibilitasse  a  seleção  de 

consultores e especialistas, e a geração de estatísticas sobre a distribuição da pesquisa 



científica no Brasil” [47]. Essa base já contava com 30 mil currículos.

Nos início dos anos 90 foi criado o BCUR (Banco de Currículo),  formulário 

eletrônico offline que funcionava sobre o Sistema Operacional DOS. Nesse sistema os 

pesquisadores preenchiam o formulário em seus computadores e enviavam-no ao CNPq 

através de disquetes, para então serem importados para a base de dados. Posteriormente, 

com o começo do uso da Internet, a rede mundial de computadores passou a ser usada 

apenas como meio para a transmissão dos currículos do sistema offline, que nessa época 

já funcionava no Sistema Operacional Windows(R).

No final dos anos 90 o CNPq contratou o grupo Stela, da UFSC (Universidade 

Federal  de  Santa  Catarina)  e  o  C.E.S.A.R,  da  UFPE  (Universidade  Federal  de 

Pernambuco) para que juntos desenvolvessem um sistema que fosse capaz de integrar 

todas as versões até então existentes. Esse trabalho contou também com profissionais da 

Multisoft54,  e das Superintendências de Informática e Planejamento. Esse sistema foi 

chamado de Currículo Lattes.

Atualmente o Currículo Lattes é um sistema Web e está acessível  online em 

qualquer computador conectado à  internet através de um navegador Web. Com uma 

base de mais de 2 milhões de currículos é uma das maiores bases sobre especialistas e 

pesquisadores do mundo, sendo apontada como exemplo em nível internacional.

3.1.2. Dados do Currículo

Atualmente as informações do Currículo Lattes são importantes na definição de 

políticas  de  fomento  para  CT&I  do  CNPq/MCT.  Muitas  instituições  de  ensino  e 

pesquisa também utilizam os dados de seus pesquisadores existentes no Currículo Lattes 

para definir estratégias. Porém não somente à esses agentes tais dados podem ser úteis, 

mas sim à qualquer agente do sistema de produção científica, de tecnologia e inovação, 

incluindo empresas, públicas ou privadas, que invistam em pesquisa e desenvolvimento.

É imprescindível que estabeleçam-se métricas para avaliar a produção científica, 

principalmente para tomada de decisões estratégicas sobre os investimentos e políticas 

de CT&I [48]. E o case de sucesso brasileiro, com o Currículo Lattes, na criação de uma 

base  de  dados  universal  que  permita  a  criação  de  tais  métricas  é  referência  nesse 

quesito.

O Currículo Lattes contém uma estrutura extensa, abrangendo uma grande gama 

54 Multisoft: empresa multinacional de consultoria e desenvolvimento de software.



de informações sobre os pesquisadores. Abaixo será apresentada a estrutura utilizando 

uma classificação baseada em 3 (três)  grandes  áreas,  Informações  Gerais,  Produção 

Científica e Tecnológica, e Informações Complementares [49]:

• Informações  gerais:  Identificação;  Endereço;  Formação  Acadêmica  e 

Titulação;  Atuação  profissional;  Áreas  de  atuação;  Idiomas;  Prêmios  e 

títulos

• Produção  Científica  e  Tecnológica:  Produção  bibliográfica;  Produção 

técnica; Outra produção

• Informações complementares: Formação complementar;  Participação em 

banca de trabalhos de conclusão; Participações em eventos, congressos e 

outros; Participações em bancas de comissões julgadoras; Orientações em 

andamento

É possível observar a extensão dos dados abrangidos pelo esquema de dados do 

Currículo Lattes. E dessa extensão vem parte da importância dessa base de dados, uma 

vez que ela é capaz de abstrair quase completamente, se não completamente, o domínio 

de CT&I. Nele é possível localizar especialistas, competências e volume de produção 

cientifica de uma forma centralizada. Além disso monitorar a formação acadêmica dos 

pesquisadores.

3.2. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS

Os dados do Currículo Lattes são abertos, e acessíveis a qualquer pessoa através 

de páginas HTML. No entanto essa abordagem torna inviável a coleta de informações 

para análises. A ausência de acesso aos dados estruturados impede ou ao menos dificulta 

o seu uso a criação de aplicações com base em seus dados.

Devido à reivindicações das entidades de pesquisa e ensino, o CNPq fornece a 

essas instituições dados estruturados.  Esses  dados são limitados aos indivíduos com 

algum vínculo  com a instituição  e  é  chamado Lattes  Institucional.  Esses  dados são 

exportados e fornecidos pelo CNPq em arquivos XML.

São os  dados provindos do acordo institucional  entre  a  UFSC (Universidade 

Federal  de  Santa  Catarina)  e  o  CNPq  que  serão  utilizados  nas  atividades  de 

desenvolvimento prático. Sendo assim é importante compreender a origem de tais dados 

e como eles são disponibilizados para a sua posterior utilização.



3.2.1. Currículo Lattes Institucional

A Plataforma Lattes  é  uma base  de  dados  pública,  tanto  no  que  se  refere  à 

entrada,   quanto  à  recuperação  das  informações  através  da  Internet  [50].  Qualquer 

pessoa tem acesso livre e irrestrito à visualizar qualquer currículo da base através do 

sistema  Web.  No  entanto  esses  dados  não  estão  disponíveis  de  forma  estruturada, 

permitindo a extração por sistemas de informação, mas sim sobre a forma de páginas 

HTML.

Querendo integrar os dados do Currículo Lattes, instituições de ensino, pesquisa 

e  inovação  do  país  solicitaram  ao  CNPq  o  acesso  aos  dados  curriculares  de  seus 

professores, pesquisadores, alunos e colaboradores. Entre os objetivos pretendidos pela 

integração  dos  currículos  estão:  gerar  indicadores  internos  de  produção  científica  e 

tecnológica,  realizar  estudos  através  da  aplicação  de  ferramentas  de  mineração  de 

dados, e apoiar a implementação de políticas de gestão. 

O Currículo Lattes Institucional é uma projeção dos currículos da Plataforma 

Lattes  em sistemas  de  informação  de  instituições.  Essa  projeção  pode  ser  total  ou 

parcial. De acordo com o Termo de Uso, essa projeção é apenas de leitura, sendo que 

qualquer alteração no currículo do pesquisador deverá ser primeiro feito no sistema do 

CNPq, para posteriormente ser refletido na base de dados institucional.

Neste  sentido,  a  agência  disponibiliza  às  instituições  duas  modalidades  que 

possibilitam o acesso aos dados da Plataforma Lattes : 

• Espelhamento: Esta modalidade é voltada às fundações estaduais de apoio 

à  pesquisa (FAPs)  e consiste  na disponibilização integral  dos dados da 

Plataforma  Lattes,  e  dos  currículos  atualizados  diariamente,  para 

replicação na base espelho da Fundação. 

• Extração de CV e Grupos da Instituição: A extração de dados de CV e 

Grupos  de  Pesquisa  esta  disponível  a  todas  as  instituições  de  ensino, 

pesquisa e inovação do País, que desejam obter os dados de seus grupos de 

pesquisa,  professores,  pesquisadores  e  alunos registrados na Plataforma 

Lattes. 

Os dados obtidos através dos dois tipos de convênio, estão disponíveis no padrão 

XML definido junto a Comunidade Conscientias,  responsável pela  padronização das 

informações existentes na Plataforma Lattes.



3.2.2. XML do CVLattes

O arquivo XML do Currículo Lattes é o meio de disponibilização e acesso de 

sistemas de terceiros aos dados da Plataforma. Desenvolvido a partir de 2000, teve sua 

estrutura  definida  por  uma  comunidade  virtual  chamada  LMPL  (Linguagem  de 

Marcação  da  Plataforma  Lattes),  que  criou  o  modelo  de  dados  DTD  (Data  Type 

Definition)55. Hoje o modelo se encontra na versão 1.4.1, disponibilizado em março de 

2004. Atualmente a comunidade virtual possui o nome de Conscientias – LMPL e visa a 

evolução do modelo de dados, adicionando propriedades da Web Semântica.

A estrutura  macro  do  arquivo  XML pode  ser  observada  no  quadro  6 que 

apresenta um trecho do arquivo DTD da LMPL.

É possível  observar  que  a  estrutura  de  dados  se  divide  primariamente  em 5 

grupos  de  informações:  Dados  Gerais,  Produção  Bibliográfica,  Produção  Técnica, 

Outras Produções e Dados Complementares, sendo apenas o primeiro grupo obrigatório. 

Além  dos  grupos  informacionais,  a  raiz  do  esquema  apresenta  alguns  atributos  de 

identificação  do  documento,  como  o  número  de  identificação  do  pesquisador  e 

informações de data e hora de geração do arquivo.

Os  elementos  compostos,  como  endereço  e  outros,  que  são  divididos  em 

diversos atributos,  são sempre colocados em  tags. Elementos simples,   como  nome, 

data, texto etc, são colocados como attributes.

Esse entendimento da estrutura do arquivo XML é importante para a extração 

dos dados, que serão inseridos em um banco de dados antes de serem expostos na forma 

de linked data.

55 http://www.w3.org/TR/html4/sgml/dtd.html

Quadro 6: Esquema DTD do Currículo Lattes
<!ELEMENT CURRICULO-VITAE (DADOS-GERAIS, PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA?, PRODUCAO-
TECNICA?, OUTRA-PRODUCAO?, DADOS-COMPLEMENTARES?)> 
<!ATTLIST CURRICULO-VITAE 

SISTEMA-ORIGEM-XML CDATA #REQUIRED 
NUMERO-IDENTIFICADOR CDATA  #IMPLIED 
FORMATO-DATA-ATUALIZACAO NMTOKEN #FIXED "DDMMAAAA" 
DATA-ATUALIZACAO CDATA  #IMPLIED 
FORMATO-HORA-ATUALIZACAO NMTOKEN #FIXED "HHMMSS" 
HORA-ATUALIZACAO CDATA  #IMPLIED 
xmlns:Lattes CDATA  #IMPLIED 

>
...



3.3. INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Esse capítulo mostra as iniciativas de integração da base de dados da Plataforma 

Lattes  com outras  bases  de  dados  da  área  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação.  Tais 

integrações servem indicam a importância de integração dos dados do Currículo Lattes 

com outras bases de dados de CT&I disponíveis no mundo.

O CNPq tem ao longo do tempo, buscado aumentar a visibilidade, utilidade e 

confiabilidade da Plataforma Lattes. Parte dessa política está na integração, através de 

acordos institucionais, do Currículo Lattes com diversas bases de dados. Entre as base 

atualmente acessíveis a partir do currículo estão:

• SciELO  (Scientific  Electronic Library Online):  Base  de  dados  de 

publicações  científicas  desenvolvido  pelo  CNPq  e  pela  Fundação  de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em parceria com a 

Latin American and  Caribbean Center  on Health Sciences Information 

(BIREME)56. Atualmente conta em sua base com 860  Periódicos, 22.576 

Fascículos, 332.987  Artigos57, de publicações de diversos países.

• LILACS  (Literatura  Latino-Americana  e  do  Caribe  em  Ciências  da 

Saúde):  Mais  completa  e  atualizada  coleção  de  bases  de  dados  para 

registro e disseminação da produção científica dos profissionais da saúde 

da América Latina e Caribe. Assim como a SciELO, é mantida pela Latin 

American and  Caribbean Center  on Health Sciences Information 

(BIREME).

• SCOPUS: Base de dados de  abstract e citações de literatura de pesquisa 

cobrindo aproximadamente 18 mil títulos e mais de 5 mil publicações58. 

Produto  da  SciVerse,  uma  subsidiária  da  Elsevier,  empresa  holandesa 

provedora de informações sobre ciência e saúde.

• Crossref:  É  um  serviço  colaborativo  de  ligação  de  referências 

bibliográficas que funciona como uma espécie de quadro digital. Mantido 

por uma organização não governamental, independente, resultado da união 

de editoras acadêmicas mundiais. Não armazena o conteúdo completo do 

56 Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information (BIREME) atualmente é uma 
agência da Pan-American Health Organization (PAHO) / World Health Organization (WHO)

57 Dados do site http://www.scielo.org, site oficial do projeto, em 31 de julho de 2011.
58 Dados do site http://www.scopus.com/, site oficial do projet, em 31 de julho de 2011.

http://www.scopus.com/
http://www.scielo.org/


documento, mas apenas a  CrossRef Digital  Object Identifiers (CrossRef 

DOI), que permite a ligação com o documento publicado pelo autor, se 

disponível.

Na  sua  última  versão,  disponibilizada  na  ocasião  de  seu  10º  aniversário,  a 

Plataforma Lattes apresentou dois novos acordos de integração de dados. O primeiro 

com a  Thomson&Reuters,  que administra  o  Instituto  de  Informação Científica  (The 

Institute for Scientific Information (ISI)). A sua base de dados é conhecida como Web of  

Science (Web da ciência, em tradução livre)59.  O segundo com a Receita Federal do 

Brasil,  para garantir a acurácia dos dados pessoais dos pesquisadores cadastrados na 

base através do cruzamento de dados entre as bases.

Os  acordos  expostos  nesse  capítulo  servem para  ilustrar  como  a  Plataforma 

Lattes  pode  ser  importante  num  ecossistema  de  compartilhamento  de  dados  sobre 

CT&I. No entanto tais integrações até hoje ocorreram através de institucionais, o que 

torna o processo de interligação mais lento e complexo. Isso elucida a importância de 

sua disponibilização como dado aberto, e especialmente interligado. Isso possibilitaria a 

criação de interligações com outras bases de forma muito mais eficiente.

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar  de  haverem  algumas  ferramentas  de  análise  disponíveis  junto  à 

Plataforma Lattes, essas são poucas e não servem aos que precisam de informações 

estratégicas para auxiliar em políticas de pesquisa e inovação. A abertura dos dados em 

forma e  link data,  por exemplo, permitiria à comunidade desenvolver soluções mais 

robustas e úteis de forma colaborativa.

Embora  haja  a  liberação dos  dados para  instituição  de  ensino  e  pesquisa do 

Brasil, através do Lattes Institucional, tal abordagem não é ideal, e passa longe disso. O 

primeiro fator  é o caráter  de isolamento dos dados,  impossibilitando a avaliação no 

âmbito  global  da  base  de  dados.  Outro  fator  é  ausência,  no  âmbito  do  Lattes 

Institucional,  de  interligação  com  outras  bases  que  poderiam  enriquecer  os  dados 

disponíveis.

Verifica-se também a notória extensão do domínio abrangido pelos dados do 

Currículo  Lattes.  Isso  confirma  a  necessidade  da  seleção  de  apenas  um  pequeno 

59 Informação constante em /http://Lattes.cnpq.br/conteudo/informes-thomson.html, em 01 de agosto de 
2011.



fragmento do esquema de dados para ser utilizado no desenvolvimento de um caso de 

teste. A seleção do subesquema a ser publicado é vista na seção  4.1. do capítulo de 

desenvolvimento.



4. PUBLICANDO  O  CURRÍCULO  LATTES  COMO 
LINKED DATA

Publicar dados abertos, como visto na revisão da bibliografia, não consiste em 

apenas disponibilizá-los de forma aberta e gratuita. O esperado é que tais dados estejam 

disponíveis em formatos passíveis de processamento automatizado por computadores, e 

que  hajam  informações  sobre  a  definição  e  estrutura  desses  dados.  Esse  capítulo 

apresenta o desenvolvimento do processo de publicação de um pequeno conjunto de 

dados do Currículo Lattes na forma de linked data.

O processo de desenvolvimento principiou-se com a preparação e seleção dos 

dados a serem publicados. Recebidos em formato XML, foram transportados para uma 

estrutura relacional em um banco de dados. A partir dos dados armazenados em um 

banco de dados relacional, criou-se uma pequena ontologia para descrever os metadados 

a serem publicados.

A publicação dos  dados  se dividiu  em três  abordagens,  cada  uma executada 

através de uma ferramenta. Utilizou-se o servidor  D2R Server (seção  2.4.5.1.) para a 

exposição do banco de dados através de um mapeamento direto do modelo relacional 

para  o  modelo  ontológico.  Com o  Virtuoso  Universal  Database (seção  2.4.4.1.)  os 

dados  foram  primeiramente  tripificados,  armazenados  em  RDF  e  posteriormente 

expostos  pela  interface  linked  data do  próprio  servidor.  A  última  abordagem, 

desenvolvida com o Sesame (seção  2.4.4.2.) e Pubby (seção  2.4.7.1.) se assemelha à 

segunda,  diferenciando-se  na  utilização  do Sesame apenas  como servidor  RDF e  a 

utilização do Pubby como interface linked data.

Para  fins  de  simplificação,  o  processo  de  instalação  não  é  abordado  nesse 

capítulo,  sendo que esses  processos  são  apresentados  para  consulta  e  orientação no 

Apêndice D – Tutorial de instalação das ferramentas utilizadas.

4.1. DADOS A SEREM PUBLICADOS

Os  dados  utilizados  nesse  trabalho  são  do  Currículo  Lattes  Institucional  da 

UFSC. Esses dados foram disponibilizados na forma de arquivos XML (seção 3.2.2.), 

mas  atualmente  a  grande  parte  dos  dados  que  deseja-se  publicar  abertamente  está 

armazenada em bancos de dados relacionais.  Por  isso,  os dados dos  arquivos  XML 

foram importados para um banco de dados relacional  antes de serem publicados.  O 



objetivo  dessa  abordagem é  explorar  o  caso  mais  comum de  publicação  de  dados 

abertos, tornando esse trabalho mais abrangente. Esse processo de importação, por não 

fazer parte dos objetivos do projeto, será suprimido da descrição do desenvolvimento 

deste trabalho.

Para a armazenar  os  dados em formato relacional  foi  utilizado um banco de 

dados PostgreSQL60. A opção por essa ferramenta se deu por seu conhecimento prévio, 

evitando mais uma curva de aprendizado, além de outras características que não geram 

demérito frente as opções concorrentes: ser uma solução totalmente aberta (open source 

e  free);  um  SGBD  reconhecidamente  robusto;  ser  amplamente  utilizado  nas  mais 

diversas aplicações no mundo todo; e ser suportado pelas ferramentas de publicação 

utilizadas.

Sendo esse trabalho apenas um estudo teórico-prático de métodos e ferramentas, 

seria  totalmente  inviável  desenvolver  tal  estudo sobre  toda  a  estrutura  de  dados do 

Currículo Lattes, que é muito extensa. Dessa forma, optou-se por apenas utilizar dados 

de  identificação  dos  pesquisadores.  Os  dados  do  Currículo  Lattes  utilizados  são 

apresentados através do recorte correspondente da definição DTD do Currículo Lattes 

no quadro 7.

No quadro 7 estão suprimidos os atributos, apresentando-se apenas os grupos de 

atributos  (tags)  do  esquema DTD.  O modelo  completo  utilizado  está  disponível  no 

Apêndice A – Esquema DTD Currículo Lattes modificado

4.1.1. Modelo Relacional

A partir do modelo de definição do Currículo Lattes, descrito no arquivo DTD 

recortado, foi criado um modelo relacional para armazenar os dados de forma análoga. 

Além das estruturas constantes no recorte do modelo do CVLattes foram adicionadas 

60 PostgreSQL SGDB: http://www.postgresql.org/

Quadro 7: Esquema DTD utilizado
<!ELEMENT CURRICULO-VITAE (DADOS-GERAIS)>
<!ELEMENT DADOS-GERAIS (RESUMO-CV?, ENDERECO?, IDIOMAS?)>
<!ELEMENT RESUMO-CV EMPTY>
<!ELEMENT ENDERECO (ENDERECO-PROFISSIONAL?, ENDERECO-RESIDENCIAL?)>
<!ELEMENT ENDERECO-PROFISSIONAL EMPTY>
<!ELEMENT ENDERECO-RESIDENCIAL EMPTY>
<!ELEMENT IDIOMAS (IDIOMA*)*>
<!ELEMENT IDIOMA EMPTY>



algumas estruturas para armazenamento de dados basilares, como os de geografia (país, 

UF e município). A figura 4.1 apresenta o modelo relacional utilizado.

O modelo descrito acima foi criado dentro de um  schema próprio, isolando-o 

contextual e fisicamente de outros objetos do banco de dados. Esse schema recebeu o 

nome de cvlattes.

O  modelo  acima representa  de  forma  bastante  similar  a  estrutura  de  tipos 

constante no recorte da definição do modelo DTD do Currículo Lattes utilizado. Isso 

facilita a importação dos dados dos arquivos XML para a base de dados relacional. Ao 

mesmo tempo expressa com clareza os dados a serem armazenados.

Figura 4.1: Modelo relacional parcial do Currículo Lattes utilizado. Fonte: Autor.



4.2. AMBIENTE DE PUBLICAÇÃO

Nessa  seção  apresenta-se  o  ambiente  montado  para  a  execução  do 

desenvolvimento e publicação dos dados sob linked data. 

O ambiente de trabalho criado consistiu-se de um servidor exclusivo para tal 

propósito  instalado  em uma rede  particular  acessível  na  internet  pelo  DNS  rafael-

bianco.no-ip.org. Para acesso ao servidor foram redirecionadas duas portas: porta 22 

para acesso SSH para manutenção do mesmo; e porta 80 para acesso HTTP.

4.2.1. Ambiente de softwares

Para a construção da plataforma de software sobre a qual se desenvolveria o 

trabalho optou-se pela  utilização do sistema operacional  GNU/Linux Ubuntu Server 

11.04 x86_64. Todos os softwares necessários ao desenvolvimento desse trabalho foram 

instalados sobre esse sistema. O Apêndice D – Tutorial de instalação das ferramentas

utilizadas apresenta o processo de instalação de cada um dos softwares. Nominalmente 

os softwares utilizados foram (entre chaves a porta do serviço disponível/contexto):

• Apache HTTP Server 2.2 [80]: Servidor HTTP;

• Apache Tomcat 6 [8080]: Servidor HTTP e contêiner Java;

• D2R Server [2020]: Servidor wrapper RDB2RDF linked data;

• Java 6 SE: Plataforma Java Standard Edition;

• NeOn Toolkit: Toolkit para criação e manutenção de ontologias;

• PostgreSQL 9.1 [5432]: SGDB;

• Pubby [8080/context]: Servidor/Interface linked data;

• Sesame [8080/context]: Framework e servidor RDF;

• Virtuoso Universal Database [8890]: Servidor de dados multimodelo.

A maioria  dos  softwares  dessa lista  já  foram apresentados na seção  2.4..  Os 

demais serão apresentados ao longo desse capítulo dentro do contexto de sua utilização. 

Excetua-se, porém, o Java 6 SE, que é a plataforma e software sobre a qual a maioria 

das soluções adotadas nesse trabalho é construída.



4.2.2. Ambiente de rede e domínios

A presente seção apresenta as configurações utilizadas para o acesso externo dos 

dados e a definição dos domínios e URLs.

Como dito anteriormente, o servidor utilizado no desenvolvimento encontrava-se 

em uma rede privada. Essa rede privada possuída um ponto de acesso único à intente 

através de um roteador.  Esse ponto de acesso público podia ser acessado através do 

DNS rafael-bianco.no-ip.org. Esse roteador por sua vez foi configurado para receber 

requisições na porta 80, porta padrão do protocolo HTTP, e redirecionar para a mesma 

porta do servidor.

No servidor, todas as requisições que chegavam na porta 80 eram tratadas pelo 

servidor Apache HTTP Server, e o mesmo teve de ser configurado para redirecionar o 

serviço para os demais servidores de acordo com a URI recebida. Seguindo as boas 

práticas  para  definição  de  nome  de  recursos  (seção  2.2.1.)  estabeleceu-se  que  os 

recursos teriam a URI sob o DNS no qual o servidor poderia ser acessado via internet. 

Ainda  seguindo  as  técnicas  vistas  na  seção  2.2.1.,  e  visando  que  todos  os 

serviços funcionassem concomitantemente, foi estabelecido que o padrão da URI dos 

recursos seria:

http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/<ferramenta>/resource/<Classe>/<id_recurso>
http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/<ferramenta>/page/<Classe>/<id_recurso>
http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/<ferramenta>/data/<Classe>/<id_recurso>

Esse padrão atende ao menos à dois requisitos da boa construção de URIs:

• Somente utilizar URIs de domínio onde se possua controle sobre;

• Não utilizar identificadores que estejam ligados a alguma tecnologia ou 

ferramenta utilizada na implementação.

Para possibilitar esse comportamento foi necessário adicionar o módulo proxy ao 

Apache  HTTP  Server  e  configurar  os  redirecionamentos.  Foi  alterado  o  arquivo 

/etc/apache2/mods-enabled/httpd.conf e adicionado as seguintes linhas

ProxyPass             /tcc/d2r-server/  http://localhost:2020/
ProxyPassReverse      /tcc/d2r-server/  http://localhost:2020/

ProxyPass             /tcc/virtuoso/  http://localhost:8890/
ProxyPassReverse      /tcc/virtuoso/  http://localhost:8890/

ProxyPass             /tcc/sesame/  http://localhost:8080/pubby/
ProxyPassReverse      /tcc/sesame/  http://localhost:8080/pubby/



Com isso, passou a ser possível acessar indiretamente os diversos serviços, cada 

um rodando em uma porta distinta, através de URIs amigáveis e claras.

4.3. GERANDO METADADOS

Apesar de existirem alguns projetos de ontologias do Currículo Lattes, os quais 

em  tese  poderiam  ser  reaproveitados  nesse  projeto,  optou-se  pela  criação  de  um 

esquema de dados próprio. Os motivos para tal decisão foram:

• As ontologias encontradas apenas traduzem a estrutura do arquivo DTD, sem 

reinterpretar e mapear seus conceitos de acordo com as necessidades da Web 

Semântica e da publicação de linked data. 

• As ontologias encontradas não eram interligadas com ontologias de domínios 

gerais,  tornando  mais  complexa  a  possibilidade  de  interligação  com  outros 

bancos de dados linked data. 

Com base nessa avaliação, definiu-se a necessidade da criação de um esquema 

de  dados  próprio  para  o  projeto.  Primeiramente,  pensou-se  num  esquema  RDFS, 

optando-se  no  final  pela  criação  de  uma  pequena  ontologia,  utilizando  OWL, 

representando apenas os dados que seriam publicados. Seguindo os princípios e boas 

práticas  propostos  pelo  projeto  LOD,  construiu-se  uma  pequena  ontologia 

reaproveitando  vocabulários  existentes  e  amplamente  utilizados.  Os  vocabulários 

reutilizados foram o FOAF e o Geonames.

4.3.1. Reaproveitando vocabulários

Uma  das  premissas  do  linked  data é  a  criação  de  ligações  entre  os  dados 

publicados e outras bases existentes. Analisando esse requisito chegou-se a conclusão de 

que os dados a serem publicados poderiam ser interligados com alguma base de dados 

geográfica. Verificou-se também a necessidade de reaproveitamento de ontologias, que 

indiretamente permitem a interligação de dados (instâncias) que pertençam às mesmas 

classes (ou herança dessas), independente de estarem publicados em locais destintos.

Considerando-se  as  duas  condições  expressas  acima,  buscou-se  opções  de 

ontologias e bases de dados  linked data, que pudessem ser reutilizadas. Foram então 

escolhidas as ontologia FOAF e o banco de dados, e ontologia, Geonames, para serem 

reaproveitados nessa construção da ontologia e publicação dos dados.



Tendo  por  conceito  que  um currículo  representa  uma  pessoa,  ou  ao  menos, 

informações  sobre  um  indivíduo,  concluiu-se  que  a  ontologia  FOAF  (Friend  of  a  

Friend), largamente utilizada para publicação de perfis na Web Semântica, poderia ser 

estendida para a abstração do currículo.

O vocabulário FOAF [19] é amplamente utilizado para a descrição de pessoas e 

organizações,  e  foi  aproveitado  como base  para  abstrair  a  entidade  que  no  modelo 

relacional está contida na tabela en_recursos_humanos. 

Para os dados geográficos foi escolhido a interligação dos dados com o projeto 

GeoNames  [51]. O projeto é um dos mais utilizados e referenciados quando se quer 

identificar localizações geográficas, tais como cidades, estados, países entre outros [52]. 

Além de extenso, apresenta diversas facilidades na sua integração com outros bancos, 

incluindo cópias dos dados para processos de interligação.

Como  o  projeto  GeoNames  publica  seus  dados  utilizando  uma  ontologia 

própria61.  Para  criar  uma relação entre  os  dados publicados  e  o banco de  dados do 

GeoNames,  o  vocabulário  do  projeto  foi  escolhido  para  a  abstração  dos  conceitos 

relativos  à  geografia  nesse  trabalho.  Ou  seja,  as  propriedades  que  apontam  para 

entidades de localização geográfica têm como range classes da ontologia Geonames.

4.3.2. Criando a ontologia

No processo de definição de metadados foi utilizada a ferramenta NeOn toolkit62, 

do  projeto  NeOn63.  O  intuito  inicial  era  a  utilização  de  um  de  seus  plug-ins,  o 

ODEMapster64, que permite a geração automática de esquemas RDFS e OWL a partir de 

bancos de dados relacionais, para depois a modificação manual dos pontos necessários. 

As  alterações  teriam  por  objetivo  interligar  os  metadados  do  CVLattes  com 

vocabulários  existentes,  permitindo a  interligação dos  mesmos  com outras  bases  de 

dados no futuro. No entanto, isso não foi possível, pois o ODEMapster trabalha apenas 

com os SGDBs MySQL e Oracle.

Criou-se,  então,  manualmente  a  ontologia  a  ser  utilizada  na  publicação  dos 

dados. Para isso primeiro foi necessário importar as ontologias que seriam aproveitadas. 

Tendo  as  ontologias  importadas  ao  projeto,  foram  criadas  as  classes  tal  como 

61 http://www.geonames.org/ontology#
62 http://neon-toolkit.org/
63 http://neon-project.org/
64 http://neon-toolkit.org/wiki/ODEMapster



apresentado na figura 4.2.

Após  a  criação  das  classes,  foram  criadas  as  propriedades,  tanto  as  Object 

Properties, que apontam para outros recursos, quanto as Data Properties, que são dados 

literais. Tendo por base que as classes que foram criadas análogas às tabelas do modelo 

relacional, as propriedades foram criadas análogas aos campos das tabelas. Os 

Várias  propriedades  necessárias  à  descrição  do  Pesquisador,  como  nome 

completo, por exemplo, já existiam na ontologia FOAF, porém essas propriedades não 

foram  aproveitadas  diretamente,  mas  sim  indiretamente,  através  da  herança  de 

propriedades.

A figura  4.3 apresenta o grafo de relação entre as classes da ontologia através 

Figura 4.2: Classes da Ontologia Lattes. Fonte: Autor.

Figura 4.3: Classes e propriedades da ontologia. Fonte: Autor.



das Object Properties. As elipses são classes, e as linhas as propriedades que as ligam. 

Em vermelho  aparece  a  classe  Pesquisador,  que  representa  a  raiz  do  currículo.  As 

classes em azul mais escuro são classes da ontologia, e as em azul mais claro são classes 

de outras ontologias que foram reaproveitadas.

4.3.3. Publicando a ontologia

Com a  ontologia  criada,  o  passo  seguinte  é  a  publicação da  mesma.  Para  a 

publicação da ontologia optou-se pela abordagem  URI  hash,  recomendada para esse 

caso. Por isso, para a disponibilizar a ontologia bastou exportá-la através da ferramenta 

NeOn Toolkit e salvá-la na pasta de documentos publicados do servidor Apache HTTP 

Server.

O arquivo OWL com a ontologia foi salvo no seguinte endereço do servidor:

/var/lib/apache2/www/tcc/schema/Lattes

sendo assim, a ontologia ficou acessível na URI:

http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/Lattes

e os recursos ficaram disponíveis, por exemplo, nas seguintes URIs :

http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/Lattes#Pesquisador
http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/Lattes#EnderecoProfissional
http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/Lattes#EnderecoResidencial

4.4. PUBLICAÇÃO DOS DADOS

Essa  seção  apresenta  o  processo  de  publicação  efetivamente  dos  dados  do 

Currículo  Lattes.  Devido  à  interligação  com  o  banco  de  dados  GeoNames, 

primeiramente foi necessário um processo de estagiamento, visando a interligação dos 

dados.  Depois  do  processo  de  estagiamento  pronto  foi  possível  a  criação  do 

mapeamento do modelo relacional para a ontologia, permitindo assim a publicação dos 

dados como linked data.

4.4.1. Interligando dados com Geonames

De acordo com a ontologia definida,  toda unidade de informação referente à 

localização  geográfica  é  uma  instância  da  ontologia  GeoNames.  Essa  decisão  é 



decorrência  da intenção de utilizar  instâncias do banco de dados GeoNames65 como 

referência  de  recursos  geográficos.  Porém,  para  publicação  dos  dados  do  Currículo 

Lattes de acordo com a ontologia e a intenção propostas, é necessário a interligação dos 

dados geográficos existentes no esquema de dados  cvlattes e  os identificadores dos 

recursos da base de dados GeoNames.

Para a interligação dos dados seriam possíveis duas abordagens distintas:

• Estagiamento local de um dump da base a ser referenciada;

• Execução de  consulta  SPARQL ou através  de  Web  Service na  base  de 

dados a ser referenciada buscando o URI do recurso referenciado.

Optou-se  pela  utilização  da  primeira  abordagem,  estagiando  em um  schema 

separado dos  dados do currículo um dump dos dados do GeoNames.  O GeoNames 

possui um serviço específico de fornecimento de cópias de seus dados em formato texto 

estruturado em http://download.geonames.org/export/. Através desse serviço é possível 

ter acesso a todo o repositório de dados do GeoNames, podendo, no entanto, acessar 

conjuntos específicos e menores de dados se desejado.

Para a interligação dos dados geográficos do Currículo Lattes com o GeoNames, 

foram necessários 3 (três) arquivos distintos:

• Admin1Code:  contém  todos  os  códigos  de  unidades  administrativas 

nacionais de primeiro nível, o que no Brasil corresponde às Unidades da 

Federação (UF);

• Admin2Code:  contém  todos  os  códigos  de  unidades  administrativas 

nacionais de segundo nível, o que no Brasil corresponde aos municípios;

• CountryInfo: contém todos os códigos de países.

Os dados provenientes do GeoNames foram então carregados com a auxilio da 

ferramenta  Kettle66 para  um  banco  de  dados  relacional  em  um  schema específico 

chamado  staging.  Esses dados ficaram então disponíveis para a interligação com os 

dados relacionais do esquema Lattes à ser exposto. A figura  4.4 apresenta o modelo 

relacional utilizado para a persistência dos dados provenientes do GeoNames.

65 http://geonames.org/
66 http://kettle.pentaho.com/



Para a interligação dos dados, o último passo consistiu em criar um mapeamento 

entre os registros de geografia do esquema do Currículo Lattes e os identificadores dos 

recursos no GeoNames. Os dados brasileiros do GeoNames são obtidos  diretamente 

com  o  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística),  responsável  pela 

padronização de informações geográficas do país. Sendo assim, todos os códigos de 

identificação,  de  unidades  da  federação  (UF)  e  municípios,  existentes  nos  campos 

code_admin1 e code_admin2, das entidades geonames_admin1 e geonames_admin2, 

são códigos do IBGE. Isso permitiu uma ligação relativamente simples entre os códigos 

utilizados no sistema operacional do Lattes e os dados do GeoNames.

Para  a  interligação  dos  dados  de  país,  o  código  chave  sgl_pais da  entidade 

cvlattes.en_pais não era compatível com os códigos ISO utilizados pelo GeoNames. 

Existiam  dois  atributos,  porém,  que  poderiam  ser  usados  para  tal  interligação: 

cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_2 e  cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_3.  No  entanto,  ao 

verificar-se os dados existentes nesses atributos na base de dados, observou-se que os 

mesmo estavam incorretos. Por se tratar de uma tabela basilar, com taxa de atualização 

extremamente  baixa  e  com poucos  registros,  optou-se  pela  correção  manual  desses 

dados. Essa estratégia permitiu a interligação direta dos dados de país entre os dados 

operacionais do Lattes e do GeoNames.

Para  a  interligação  dos  municípios  e  unidades  da  federação  o  GeoNames 

Figura 4.4: Modelo de dados da área de estagiamento. Fonte: Autor



disponibiliza os  códigos  numéricos  do IBGE. No caso das unidades  da federação a 

entidade  cvlattes.en_uf somente possui a sigla da UF. Para permitir  então a correta 

ligação  dos  dados,  haviam  duas  possibilidades:  alterar  a  entidade  cvlattes.en_uf, 

adicionando  um  atributo  e  preenchendo  manualmente  com  o  código  do  IBGE;  ou 

adicionar uma entidade na área de estagiamento que possuísse os dados completos do 

IBGE, permitindo a ligação indireta dos dados. Para evitar a modificação do esquema 

de dados da fonte de informação, optou-se pela criação da entidade  staging.ibge_uf, 

que permitiria a ligação indireta dos dados.

Na entidade cvlattes.en_municipio o campo chave codigo_cidade é uma chave 

artificial  e  não  há  outro  atributo  nessa  entidade  que  relacione  o  código  IBGE 

correspondente.  Para  permitir  a  ligação  entre  os  dados  dos  dois  bancos  de  dados 

precisou-se  de  uma  tabela  de  estagiamento  do  tipo  “de-para”  chamada 

staging.dp_cidade_latttes_ibge correlacionando  os  códigos 

cvlattes.en_municipio.codigo_cidade e  o  código  de  município  do  IBGE 

(staging.geoname_admin2.code_admin2).  A sincronização  desses  códigos  foi  feita 

semiautomaticamente,  utilizando um algoritmo que utilizou o nome das  cidades  e  a 

sigla  da  UF  para  localização  das  correspondências.  Os  municípios  que  não  foram 

sincronizados automaticamente foram posteriormente sincronizados manualmente.

A tabela 4.1 apresenta a relação entre as entidades e atributos dos dois esquemas 

de dados tal como a cláusula de junção entre as entidades.

Esquema Currículo Lattes Esquema GeoNames (estagiamento)

cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_2 staging.geoname_country.code_iso_2

cvlattes.en_uf.sgl_uf staging.ibge_uf.codigo_uf

staging.ibge_uf.codigo_uf staging.geoname_admin1.code_admin1

cvlattes.en_uf.sgl_iso_code2 staging.geoname_admin1.code_iso_2

cvlattes.en_municipio.sgl_uf staging.ibge_uf.codigo_uf

staging.ibge_uf.codigo_uf staging.geoname_admin2.code_admin1

cvlattes.en_municipio.sgl_iso_code2 staging.geoname_admin2.code_iso_2

cvlattes.en_municipio.cod_municipio staging.dp_cidade_lattes_ibge.codigo_lattes

staging.dp_cidade_lattes_ibge.codigo_ibge staging.geoname_admin2.code_admin2

Tabela  4.1 Relacionamento  entre  entidades  e  atributos  de  geografia  do  Lattes  e  
Geonames. Fonte: Autor



Com as  relações  descritas  na  tabela  4.1 é  possível  mapear  as  referências  de 

geografia do currículo Lattes para os recursos no GeoNames correspondentes.  Esses 

relacionamentos são utilizados na construção do mapeamento RDB2RDF apresentado 

na seção 4.4.2..

4.4.2. Mapeamento RDB2RDF

O mapeamento RDB2RDF (Relational Database to RDF) é o fator crucial para 

que  dados  existentes  em  modelo  relacional  sejam  publicados  em  modelo  RDF. 

Independentemente da ferramenta ou abordagem utilizada para a publicação, de uma 

maneira ou outra, é necessário a execução do mapeamento dos dados relacionais para 

uma estrutura RDF, normalmente um vocabulário definido em RDFS ou OWL.

Cada ferramenta que permite o mapeamento RDB2RDF disponível no mercado, 

na grande maioria dos casos, possui uma tecnologia própria para isso, normalmente uma 

ontologia ou vocabulário baseado em RDF. Nesse trabalho, como já dito anteriormente, 

optou-se pela utilização das ferramentas que acompanham o servidor D2R Server (seçao 

2.4.5.1.).

O mapeamento RDB2RDF com as tecnologias da plataforma D2RQ, plataforma 

a  qual  o  D2R  Server  pertence,  é  feito  através  da  linguagem  de  marcação  D2RQ 

Mapping  Language.  A definição  do  mapeamento,  portanto,  é  feita  através  de  um 

arquivo de mapeamento em formato N3 (Notation 3)67 68 69. A linguagem é relativamente 

simples  de  ser  compreendida,  porém  poderosa.  Além  de  permitir  mapeamentos  de 

relação direta  entre  atributos  do modelo  relacional  e  propriedades  do modelo  RDF, 

permite junções e padrões URI.

Junções são importantes para casos de valores que não pertencem diretamente à 

mesma relação onde está o objeto descrito na classe. Nesse projeto temos essa situação 

no  caso  de  geografia,  onde  o  objeto  “especialista”  está  na  relação 

cvlattes.en_recursos_humanos, enquanto os dados de geografias publicados com ele 

estão em relações do schema staging.

Padrões de URI permitem a criação de uma URI objeto com base em dados 

existentes nas relações mapeadas. Nesse projeto foi utilizado para montar a URI dos 

recursos  existentes  no  banco  de  dados  do  GeoNames.  Todo  recurso  no  GeoNames 

67 http://www.w3.org/DesignIssues/Notation3.html
68 http://www.w3.org/TeamSubmission/n3/
69 http://en.wikipedia.org/wiki/Notation3



possui  um  identificador  numérico  único,  o  qual  aparece  como  chave  primária  nas 

tabelas  de  estagiamento  apresentadas  na seção  4.4.1..  Esse  identificador,  juntamente 

com uma URI base (namespace) formam a URI do recurso no banco de dados. Com 

base nessa estrutura é possível, então, construir a URI de destino das propriedades que 

apontam para outros bancos de dados sem ter que necessariamente armazenar toda a 

URI.

Os padrões de URI permitem menor utilização de espaço em disco, no caso de 

armazenamento  das  referências  em  casos  de  tabela  do  tipo  “de-para”  em  áreas  de 

estagiamento.  Podem permitir  também a  geração  direta  de  URI  de  recursos.  Isso  é 

possível em casos onde a base de dados alvo, a ser referenciada, utiliza identificadores 

(numéricos ou não) chamados naturais, tal como o CPF (Cadastro de Pessoa Física) de 

uma  pessoa,  concatenados  ao  seu  namespace para  formar  a  URI  do  recurso. 

Possivelmente esse mesmo dado de alguma forma já  existe  na base de dados a  ser 

mapeada, permitindo a geração direta do URI do recurso objeto da propriedade.

Para facilitar a geração do mapeamento, principalmente para os casos onde não 

há um vocabulário, juntamente com o D2R Server existe uma ferramenta de linha de 

comando chamada generate-mapping. Essa ferramenta permite, através da execução de 

uma única linha de comando, a geração do arquivo de mapeamento RDB2RDF de toda 

uma base de dados, ou de parte dela. Nesse projeto utilizou-se o  generate-mapping 

para  criar-se  uma  estrutura  padrão  que  seria  depois  modificada  de  acordo  com  o 

vocabulário definido na seção 4.3.. 

Como toda a plataforma D2RQ é implementada em Java, antes de executar o 

generate-mapping,  foi  necessário  adicionar  o  driver  JDBC às  bibliotecas  do D2R 

Server, permitindo assim que o utilitário pudesse se conectar ao banco de dados. Para 

isso  bastou  copiar  o  arquivo  de  extensão  .jar  do  driver para  a  pasta  lib dentro  da 

instalação do D2R Server, tal como o exemplo a seguir.

1. bianco@linkeddata-server:~$ cp 
/media/storage/installers/development/database/drivers/jdbc/postgresql-9.1-
901.jdbc4.jar /opt/d2r-server-0.7/lib/

Para a geração do arquivo automaticamente basta a execução de uma linha de 

comando, tal como apresentado abaixo.

1. bianco@linkeddata-server:~$ cd /opt/ d2r-server-0.7
2. bianco@linkeddata-server:/opt/d2r-server-0.7$ ./generate-mapping -u 
linkeddata -p linkeddata -d org.postgresql.Driver -o /home/bianco/tcc/d2r-
server/mapping.n3 jdbc:postgresql://192.168.10.100/linkeddata



A figura  4.5 mostra parte do arquivo gerado automaticamente, o qual pode ser 

visto  completo  no  Apêndice  F  –  Arquivo  de  mapeamento  D2RQ  gerado

automaticamente.

O arquivo gerado automaticamente primeiramente foi testado, instanciando-se o 

servidor D2R Server, tal como visto na seção 4.4.3.. Sendo esse executado sem erros, 

foi  modificado  manualmente,  tendo-se  como  referência  os  arquivos  de  exemplo 

existentes  na  pasta  doc dentro  da  pasta  de  instalação  do  D2R Server.  O  principal 

arquivo de exemplo utilizado foi o “doc/config.n3”. A cada modificação validava-se o 

arquivo instanciando o servidor D2R Server, o qual retornava mensagens de erro no 

console de linha de comando durante a inicialização na existência de erro no arquivo de 

configuração. Tais mensgens de erro eram utilizadas para identificar a falha no arquivo 

de mapeamento e a posterior correção.

Entre as principais tipos de modificações feitas destacam-se:

• Adição  dos  namespaces,  @prefix  no  arquivo  de  configuração,  referentes  à 

ontologia e à URI base dos recursos;

• Modificação  das  classes  dos  recursos  mapeados  de  classes  criadas  pela 

ferramenta para classes da ontologia;

• Substituição completa da configuração dos atributos ligados com o GeoNames, 

Figura 4.5: Mapping D2RQ gerado automaticamente. Fonte: Autor.



adicionando junções e montando URIs como objeto.

A figura  4.6 mostra parte do arquivo final modificado, o qual pode ser visto 

integralmente no Apêndice G – Arquivo de mapeamento D2RQ.

4.4.3. Publicando linked data com D2R Server

A publicação de linked data com o uso do D2R Server é relativamente simples. 

Talvez essa facilidade seja um dos principais motivos para a sua larga adoção. Essa 

Figura 4.6: Mapeamento D2RQ final. Fonte: Autor.



facilidade  está  presente  em todo  o  processo,  a  começar  pela  instalação,  que  como 

observado anteriormente pode ser vista  no  Apêndice D – Tutorial  de instalação das

ferramentas utilizadas. Após a instalação, para se ter os dados disponíveis em  linked  

data com o servidor D2R Server basta a criação do arquivo de mapeamento, visto na 

seção 4.4.2. e que pode ser gerado automaticamente, e a instanciação do servidor.

Obviamente, a simplicidade referida até aqui cabe-se à uma publicação que não 

exija  configurações  complexas,  muitas  vezes  utilizando  somente  o  arquivo  de 

mapeamento  gerado  automaticamente.  No  caso  desse  trabalho  alguns  requisitos 

estabelecidos adicionaram uma pequena complexidade, mas todas implementadas sem 

maiores dificuldades.

O primeiro requisito a ser atendido é a utilização da ontologia definida na seção 

4.3.,  o  que  implicou  nas  modificações  do  arquivo  de  mapeamento  gerado 

automaticamente, vide seção 4.4.2..

O segundo requisito é a utilização de uma URI base acessível publicamente, 

através de um DNS real  rafael-bianco.no-ip.org. A URI base adotada para os dados 

publicados com o D2R Server foi http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/d2r-server/. Esse 

requisito foi atendido através da configuração do servidor  Apache 2,  visto na seção 

4.2.2.. Adicionalmente, fez-se necessário adicionar as seguintes linhas de configuração 

ao arquivo de mapeamento.

<> a d2r:Server;
    rdfs:label "Lattes D2R Server";
    d2r:baseURI <http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/d2r-server/>;
    d2r:port 2020;
    d2rq:resultSizeLimit 500;
    d2r:documentMetadata [
        rdfs:comment "This comment is custom document metadata.";
    ];
    d2r:vocabularyIncludeInstances true;
    .

As linhas de configuração apresentadas acima tem por objetivos principais: a 

definição da URI base e utilização da porta 2020 para a execução do serviço. A porta 

2020, deve-se observar é a configurada no proxy do servidor Apache2 (seção 4.2.2.).

Tendo-se esses requisitos e esses processos concluídos, basta a instanciação do 

servidor utilizando o console de linha de comando, tal como o apresentado a seguir.

1. bianco@linkeddata-server:~$ cd /opt/ d2r-server-0.7
2. bianco@linkeddata-server:/opt/d2r-server-0.7$ ./d2r-server 
/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3

As figuras 4.7 e 4.8 apresentam os dados publicados com o servidor D2R Server 



sendo acessados pelo navegador Web.

Figura 4.7: Perfil de Pesquisador publicado com D2R Server. Fonte: Autor.

Figura 4.8: Perfil da cidade do Pesquisador publicado com D2R Server. Fonte: Autor.



Os dados não puderam ser acessados externamente à rede onde o servidor se 

localizava por problemas de permissão no roteamento da porta 80 (porta do protocolo 

HTTP), impedindo os testes de visualização com navegadores de dados (seção 2.5.1.2.), 

tais como Tabulator e Disco.

4.4.4. Publicando linked data com Virtoso Universal Database

O Virtuoso Universal Database é uma ferramenta muito completa, e por isso se 

torna muito complexa também. Dentre as várias possibilidades de modos de publicar 

linked  data com  o  servidor  Virtuoso,  optou-se  pelo  armazenamento  dos  dados  em 

formato RDF e configuração da interface linked data do servidor para exposição desses 

dados na Web. Dentre as outras opções que estariam disponíveis estão o armazenamento 

dos dados em modelo relacional ou acesso à outros bancos de dados relacionais através 

de JDBC e ODBC, e publicação como  linked data (RDF) através do Virtuoso RDF 

Views (seção 2.4.5.2.)

Para a publicação dos dados na abordagem adotada, os passos seguidos foram: 

geração de um dump em arquivo RDF/XML; importação do arquivo RDF/XML para a 

base de dados RDF do Virtuoso; e configuração da publicação dos dados RDF. Todas as 

operações foram executadas através da ferramenta de administração  Conductor, que 

teve de ser instalada como um módulo opcional durante a instalação do servidor, a qual 

está descrita no Apêndice D – Tutorial de instalação das ferramentas utilizadas.

4.4.4.1. Gerando arquivos RDF/XML

De modo à armazenar os dados RDF no servidor Virtuoso, primeiramente foi 

necessário  exportar  os  mesmo  em  formato  seriado.  Apesar  de  o  servidor  suportar 

diversos formatos de seriação RDF, optou-se pelo formato padrão RDF/XML. Para a 

geração do arquivo RDF/XML a ser importado posteriormente na base de dados RDF 

do Virtuoso, utilizou-se o utilitário de linha de comando dump-rdf, que acompanha o 

D2R Server.

Uma vez que o dump-rdf utiliza o mesmo arquivo de mapeamento RDB2RDF, 

nenhuma  outra  configuração  necessitou  ser  feita,  bastando  a  simples  execução  do 

aplicativo. O único cuidado tomado na execução da exportação, além da especificação 

do formato de seriação, é a especificação da base da URI (namespace) dos recursos, já 

que  neste  trabalho os  mesmos  têm uma URI distinta  de  acordo com o servidor  de 



hospedagem/publicação.  Abaixo apresenta-se o  comando executado para  geração do 

dump,  observa-se  a  utilização  do  mesmo  arquivo  de  mapeamento  (mapping.n3) 

utilizado no servidor D2R Server.

1. bianco@linkeddata-server:~$ cd /opt/ d2r-server-0.7
2. bianco@linkeddata-server:/opt/d2r-server-0.7$./dump-rdf -m 
/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3 -o 
/home/bianco/dump.virtuoso.xml -b http://rafael-bianco.no-
ip.org/tcc/virtuoso/resource/ -f RDF/XML

4.4.4.2. Armazenando dados no Virtuoso

Para armazenar  os dados no servidor Virtuoso há diversos modos,  incluindo: 

interface  Web,  linha  de  comando  e  requisições  SPARUL.  Pela  facilidade,  o  modo 

escolhido foi  a  interface  gráfica.  Através  da  ferramenta  web  Conductor,  o  arquivo 

gerado na seção 4.4.4.1. foi importado para a base de dados RDF própria do Virtuoso. 

Ao  se importar um conjunto de dados RDF, o mesmo é adicionado à um grafo que é 

denominado por uma URI, normalmente a URI base (namespace) dos recursos contidos 

no grafo.  A figura  4.9 apresenta a  interface gráfica utilizada para a  importação dos 

dados.

As duas informações importantes nesse diálogo são o endereço do arquivo e o 

nome do grafo no qual os dados são adicionados. A opção “Resource URL” permite a 

importação  ou  carga  de  dados  que  estajam  em  algum  outro  endereço  da  Web, 

diretamente, se a necessidade de se fazer um dump da mesma. A figura 4.10 mostra a 

lista de grafos, onde pode-se confirmar a correta importação dos dados.

Figura 4.9: Importação do dump para o Virtuoso. Fonte: Autor.



Para  uma  verificação  mais  consistente,  executou-se  consultas  SPARQL  na 

interface disponível no próprio Conductor, como apresentado na figura 4.11.

Figura 4.10: Grafos RDF do Virtuoso. Fonte: Autor.

Figura 4.11: Consulta SPARQL no servidor Virtuoso. Fonte: Autor.



Com os dados importados,  carregados na base de dados RDF do Virtuoso, é 

necessária a configuração da interface linked data, que é apresentada na próxima seção.

4.4.4.3. Configurando interface linked data

A configuração da interface linked data para dados RDF no servidor Virtuoso é 

baseada na reescrita de URIs. Isso é possível, em parte, pela integração da camada de 

servidor Web com o núcleo do sistema, responsável pelo armazenamento dos dados em 

modelos relacional, XML, RDF etc. Essa característica confere muita flexibilidade e 

poder,  ao  tempo  que  também cria  uma  complexidade  maior  para  a  implementação 

inclusive dos casos mais simples.

Para a configuração da interface linked data é necessário criar configurações do 

servidor Web incluso no Virtuoso Universal Database. Através do Conductor é possível 

realizar  todas  as  configurações  através  de  interface  gráfica  Web.  A configuração 

completa consiste primeiro na criação de um diretório virtual, e depois da criação de um 

ou mais padrões de reescrita das URIs, permitindo a exposição dos dados.

Para criar um diretório é necessário faze-lo em uma das interfaces disponíveis, 

ou criar uma nova, isso permite que diversos serviços atendam a diversos conjuntos de 

aplicações  simultaneamente.  Nesse  trabalho foi  utilizada  a  interface  padrão  “0.0.0.0 

8890 {Default  Web Site}”.  Selecionando a interface é  possível  adicionar  um novo 

diretório virtual. As figuras 4.12 e 4.13 apresentam os dados utilizados em cada passo 

para a criação do diretório utilizado nesse trabalho.

Figura 4.12: Criação de diretório virtual (1) no Virtuoso. Fonte: Autor.



Após a criação do diretório, é necessário a criação das reescritas de URI. Essas 

reescritas pertencem ao diretório e só possuem efeito dentro dele. Como o diretório, 

juntamente com o domínio, é uma espécie de raiz da URI, é importante levar esse fator 

em consideração no momento de definir os filtros das URIs a serem reescritas em cada 

regra. O Virtuoso permite a utilização de expressões regulares para identificação das 

URIs a serem reescritas, além do filtro por tipo de conteúdo solicitado pela aplicação 

cliente.

Figura 4.13: Criação de diretório virtual (2) no Virtuoso. Fonte: Autor.



É possível criar-se várias regras de reescrita, sendo que no caso específico desse 

trabalho foram criadas duas: uma para a página Web e outra para todos os formatos de 

seriação dos dados. As figuras 4.14 e 4.15 apresentam as regras criadas e aplicadas.

Figura 4.14: Reescrita de URI do Virtuoso (1). Fonte: Autor.

Figura 4.15: Reescrita de URI do Virtuoso (2). Fonte: Autor.



Após  configuradas  as  regras  de  reescrita  já  é  possível  visualizar  os  dados 

armazenados em RDF como  linked data.  A figura  mostra o dados armazenados no 

servidor Virtuoso como RDF e publicados através da reescrita de URIs.

4.4.5. Publicação com Sesame e Pubby

A publicação de dados com Sesame e Pubby é relativamente simples. Quanto a 

instalação,  ambos são instalados como contextos em um servidor  de aplicação Web 

Java, como o Tomcat, para uma descrição completa verificar o Apêndice D – Tutorial de

instalação das ferramentas utilizadas. Com alguns passos a mais que a publicação com 

D2R Server, porém nenhum deles complexo, exige alguns poucos cuidados adicionais, 

principalmente durante a configuração dos Pubby.

O  processo  consiste  basicamente  da  exportação  dos  dados  relacionais  em 

formato RDF/XML e a posterior importação em um repositório no servidor Sesame. 

Com os dados carregados, uma simples configuração do Pubby já permite o acesso aos 

dados em forma de linked data.

4.4.5.1. Gerando arquivos RDF/XML

Do mesmo modo que os dados RDF foram armazenados no servidor Virtuoso 

utilizando um dump em formato RDF/XML, que posteriormente foi importado para o 

mesmo,  o  armazenamento  no  servidor  Sesame também requisitou  a  exportação dos 

Figura 4.16: Perfil de pesquisador publicado com Virtuoso. Fonte: Autor.



dados  em  formato  serial.  Da  mesma  maneira,  utilizou-se  o  utilitário  de  linha  de 

comando dump-rdf, que acompanha o D2R Server, para a geração do arquivo.

Novamente, do mesmo modo executado no caso do servidor Virtuoso, escolheu-

se a seriação dos dados em formato RDF/XML. Cuidou-se também da especificação da 

base  da  URI  (namespace)  dos  recursos  devido à  adoção de  URIs  distintas  para  os 

recursos de acordo com o servidor de hospedagem/publicação, condição adotada nesse 

trabalho.  Abaixo apresenta-se o comando executado para geração do  dump,  pode-se 

observar  a  utilização  do  mesmo arquivo  de  mapeamento  (mapping.n3)  utilizado  no 

servidor D2R Server e geração do dump para o servidor Virtuoso.

1. bianco@linkeddata-server:~$ cd /opt/ d2r-server-0.7
2. bianco@linkeddata-server:/opt/d2r-server-0.7$./dump-rdf -m 
/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3 -o 
/home/bianco/dump.sesame.xml -b http://rafael-bianco.no-
ip.org/tcc/sesame/resource/ -f RDF/XML

4.4.5.2. Armazenando dados no Sesame

Da mesma forma que o servidor Virtuoso, para armazenar os dados no servidor 

Sesame há diversos modos, incluindo as mesmas opções: interface Web, aplicativo de 

linha  de  comando  e  requisições  SPARUL.  Pela  facilidade,  o  modo  escolhido  foi  a 

interface gráfica.

Através  do  openrdf-workbench,  um módulo (contexto)  de  administração do 

Sesame que acompanha o pacote com o contexto do servidor, é possível criar novos 

repositórios e populá-los através de arquivos RDF/XML ou N3. Antes de popular o 

servidor com os dados do arquivo RDF foi necessário a criação de um novo repositório 

RDF. A figura 4.17 mostra a criação do repositório utilizado.

Figura 4.17: Criação do repositório RDF no Sesame. Fonte: Autor.



Com a instância do repositório RDF criada é necessário acessá-la para executar 

operações sobre esta. Os dados foram armazenados (carregados), também utilizando a 

interface  gráfica  do  openrdf-workbench,  apesar  de ser  possível  com outros  meios, 

como  utilitário  de  linha  de  comando.  Para  adicionar  os  dados  é  utilizada  a  opção 

“Modify → Add”, disponível na barra de menu lateral esquerda. A figura 4.18 mostra a 

interface de upload do arquivo RDF/XML.

Para  conferir  a  correção da carga dos  dados utilizou-se a  interface SPARQL 

disponibilizada junto à ferramenta de administração. A figura 4.19 mostra o resultado de 

uma consulta realizada.

Figura 4.18: Importação do dump para o Sesame. Fonte: Autor.



Tendo o servidor Sesame com todos os dados corretamente importados e com a 

interface  SPARQL  respondendo  corretamente  às  consultas  realizadas,  bastou  a 

configuração do Pubby para disponibilização dos dados como linked data.

4.4.5.3. Publicando dados com o Pubby

O servidor  Pubby funciona  como uma casca  que  envolve  um servidor  RDF 

qualquer, permitindo apresentar dados em linked data mesmo que o servidor RDF não 

tenha essa funcionalidade. O Pubby utiliza o ponto de acesso SPARQL dos servidores 

RDF para buscar os dados a serem expostos em resposta às requisições.

A configuração do servidor Pubby é simples, consistindo apenas de um arquivo 

texto. Bastam apenas algumas poucas linhas de configuração para permitir o acesso aos 

dados armazenados em RDF. O arquivo de configuração se chama config.ttl, e reside na 

pasta WEB-INF dentro da pasta de contexto da aplicação no Tomcat. No caso deste 

trabalho, estava no caminho “/var/lib/tomcat6/webapps/pubby/WEB-INF/config.ttl”.

A  seguir  serão  apresentadas  as  linhas  que  precisaram  ser  modificadas  ou 

adicionadas no arquivo de configuração para permitir a publicação dos dados do Sesame 

Figura 4.19: Resultado de consulta SPARQL no servidor Sesame. Fonte: Autor.



com o Pubby.

conf:indexResource <http://rafael-bianco.no-
ip.org/tcc/sesame/resource/pesquisadores/0000365646569985>;
conf:sparqlEndpoint <http://localhost:8080/openrdf-
sesame/repositories/lattes>;
conf:sparqlDefaultGraph <http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/sesame/resource/>;
conf:datasetBase <http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/sesame/>;
conf:webResourcePrefix "resource/";
conf:labelProperty lattes:nomeCompleto, rdfs:label, dc:title, foaf:name;

Importante  observar  a  propriedade  conf:sparqlDefaultGraph,  que  faz 

referência o ponto de acesso SPARQL do banco de dados Lattes no servidor Sesame. 

Essa informação encontra-se na página principal do  openrdf-workbench como pode 

ser visto na figura 4.20.

Depois de configurado o Pubby, é necessário reiniciar o servidor Tomcat para 

atualizar os dados utilizados pelo mesmo. Após a reiniciação do serviço já é possível 

acessar a interface linked data, tal como apresentado nas figuras 4.21 e 4.22.

Figura 4.20: Informações do repositório Lattes no Sesame. Fonte: Autor.



Figura 4.22: Perfil do pesquisador (RDF/XML) publicado com Pubby. Fonte: Autor.

Figura 4.21: Perfil do pesquisador (HTML) publicado com Pubby. Fonte: Autor.



4.5. RESULTADOS

Com o desenvolvimento prático da publicação dos dados do Currículo Lattes 

através de três abordagens, foi possível compreender melhor os princípios da publicação 

de dados abertos com linked data. Essa seção apresenta uma avaliação comparativa dos 

métodos e ferramentas utilizados com base no que foi observado durante o processo de 

desenvolvimento prático.

Para uma compreensão mais clara e objetiva, a apresentação dos resultados será 

feita através de quadro comparativo, mostrando de forma sintática os que foi avaliado. 

Para melhor compreensão, os quadros comparativos serão apresentados por tema. Cada 

tema terá 3 colunas: Característica, Ferramenta/Método, Avaliação.

Uma das decisões de arquitetura necessárias na publicação de  linked data, é o 

tipo de URI que será utilizado. Em linhas gerais pode-se recomendar a utilização de 

URI 303 para dados, e URI hash para vocabulários. O quadro comparativo apresenta de 

forma mais detalhada essas informações.

Formato URI

Característica Método Avaliação

Publicação  de  vocabulários 
(ontologias e RDF schema)

URI hash É a abordagem mais adequada para o caso por 
esse  tipo  de  publicação  não  conter  grande 
volume de dados, e a publicação com URI hash 
ser mais simples e ter menor latência de rede.

URI 303 Não  é  a  mais  indicada  por  conta  da 
complexidade  maior  em  configurar  e 
disponibilizar os dados. Tal complexidade não 
compensa frente ao volume de dados pequeno e 
alta latência de rede.

Publicação  de  pequenos 
volumes  de  dados  criados 
manualmente  ou  através  de 
ferramentas  que  gerem 
RDF/XML

URI hash É adequada, e especialmente recomendada pela 
facilidade  de  publicação.  É  preciso,  porém, 
observar  o  volume  de  os  dados,  pois  essa 
abordagem envia todos os dados de um arquivo, 
não somente da instância requerida.

URI 303 Não é  a  mais  utilizada  pela  complexidade  de 
publicação, sendo necessário a utilização de um 
servidor  linked  data,  ou  trabalho  extra  para 
separação dos dados em diversos arquivos, um 
para cada entidade.

Publicação de grande volumes 
de dados.

URI hash Não recomendada pelo grande volume de dados 
extra transmitido pela rede.

URI 303 É  a  abordagem  mais  adequada  para  grandes 
volumes de dados.



Outra decisão importante na publicação de dados a partir de fontes em bancos de 

dados  relacionais  é  o  tipo  de  abordagem  de  publicação.  Utilizando  triplificação  e 

armazenamento  em  servidores  RDF  ou  o  mapeamento  RDB2RDF.  O  quadro 

comparativo apresenta as variáveis a serem consideradas e a melhor opção de acordo 

com cada caso.

Abordagem de Publicação

Característica Método Avaliação

Dificuldade  de 
implementação

wrapper 
RDB2RDF

É o método mais fácil de ser implementado, com o uso de 
ferramentas como o D2R Server e o Virtuoso RDF View é 
possível  disponibilizar  os  dados  em questão  de  poucas 
horas, até minutos se utilizado o mapeamento automático.

triplificação e 
servidor RDF

Apresentar  maior  complexidade  de  implementação. 
Necessita  a  criação  de  um  processo  de  mapeamento  e 
extração dos dados relacionais para RDF, para posterior 
inserção na base de dados RDF. A maioria dos servidores 
RDF  não  possui  interface  linked  data,  acarretando  na 
necessidade de configuração de uma ferramenta para isso, 
ex.  Pubby.  E mesmo os que possuem como o Virtuoso 
precisam de um trabalho adicional para configuração das 
interfaces linked data.

Volumes de dados wrapper 
RDB2RDF

Mais indicado para volumes pequenos e médios, apesar 
de  poder  suportar  grandes  volumes,  mas  com  menos 
eficiência que servidores RDF.
Os wrappers mapeiam a requisição RDF para a estrutura 
relacional,  e  após  isso  executam  uma  ou  diversas 
consultas ao banco de dados para responder  a requisição. 
Isso gera um consumo muito grande de processamento e 
banda,  tornando  essa  uma  solução  menos  eficiente  em 
termos  computacionais,  especialmente  com  grandes 
volumes.

triplificação e 
servidor RDF

Mais  indicado  para  grandes  volumes  de  dados.  Por 
trabalhar  com  dados  já  “RDFizados”,  sua  eficiência 
computacional para lidar com grandes volumes de dados 
RDF é superior aos wrappers.

Periodicidade  de 
atualização  dos 
dados

wrapper 
RDB2RDF

Recomendado para dados que são atualizados com grande 
frequência,  e  especialmente  quando  se  deseja  sua 
imediata disponibilização.

triplificação e 
servidor RDF

Mais  adequado  à  dados  estáticos  ou  com  modificação 
lenta ou periódica.

Em termos de ferramentas podem ser comparadas o Virtuoso Univesal Database 

e o Sesame como servidores RDF, e as interfaces de publicação D2R Server, Virtuoso e 

Pubby.  No  primeiro  quadro  comparativo  são  comparadas  as  os  servidores  RDF 

observando  as  características  que  cada  uma das  ferramentas  disponibiliza  e  de  que 



forma. No segundo o Pubby é utilizado na comparação com a interface linked data do 

servidor RDF Virtuoso e do wrapper D2R Server. Entre as características consideradas 

que  a  ferramenta  entrega  ao  desenvolvedor,  avaliou-se,  também,  a  facilidade  de 

implementação das soluções.

Servidor RDF

Característica Ferramenta Avaliação

Linguagem  de 
Consulta suportada

Virtuoso SPARQL

Sesame SPARQL
SeQRL

Interface  linked 
data incluída

Virtuoso Sim

Sesame Não

Armazenamento Virtuoso Armazenamento em estrutura específica
Armazenamento interno em estrutura relacional
Armazenamento em banco de dados relacional
Armazenamento em estruturas XML

Sesame Armazenamento em memória
Armazenamento em estrutura específica
Armazenamento em banco de dados relacional

Carga de dados Virtuoso SPARQL/Update (SPARUL)
Via interface gráfica
Via função através  da ferramenta  de linha de comando 
isql

Sesame SPARQL/Update (SPARUL)
Via interface gráfica
Via script .bat/.sh



Interface Linked Data

Característica Ferramenta Avaliação

Método  de 
configuração  a 
interface  linked 
data

D2R Server Algumas  linhas  opcionais  no  arquivo  build.xml do 
servidor

Virtuoso Sponger
Criação de procedures no banco
Mapeamento no Sponger
Configuração de reescrita de URI

Pubby Arquivo de configuração em formato N3
Ontologia própria e simples

Tipos  de  dados 
suportados

D2R Server HTML
RDF/XML

Virtuoso HTML
RDF/XML
N3/Turtle
RDF/JSON
ODATA/ATOM
ODATA/JSON

Pubby HTML
RDF/XML
N3/Turtle

Customização  das 
URIs

D2R Server Customização não suportada

Virtuoso Customização  virtualmente  ilimitada  devido  ao 
mecanismos de reescrita de URI

Pubby Customização  suportada mas limitada

Complexidade  de 
implementação

D2R Server Muito baixa

Virtuoso Altíssima

Pubby Baixa

Com base nos quadros comparativos dessa seção é possível fazer decisões sobre 

quais abordagens e ferramentas utilizar de acordo com a necessidade do caso que se 

queira implementar.  Essas não são regras,  mas são indicativos das características de 

cada opção e podem auxiliar na criação mais eficiente e eficaz de soluções baseadas em 

linked data.



5. CONCLUSÕES
Após a conclusão do desenvolvimento e da avaliação dos resultados, é possível 

concluir que os objetivos principais desse trabalho foram alcançados. Alguns trabalhos 

futuros  foram  vislumbrados  ainda  na  concepção  desse  trabalho,  por  conta  da 

delimitação de escopo desse, mas outras possibilidades também surgiram ao longo de 

seu desenvolvimento.

Nas próximas sessões são feitas as conclusões finais desse trabalho, e a sugestão 

de novos trabalhos que podem ser desenvolvidos como continuidade do que aqui foi 

exposto.

5.1. CONCLUSÃO

Certamente o movimento de publicação de dados abertos, que vêm ganhando 

força nos últimos anos, tende a se tornar cada vez mais forte. Isso pôde ser observado na 

justificativa desse trabalho, bem como nos fatos ocorridos no mundo durante o período 

de desenvolvimento desse projeto.  Somente no Brasil  houveram a divulgação de ao 

menos duas iniciativas do governo nessa linha: o portal de dados abertos brasileiro, o 

dados.gov.br70,  e  a  Plataforma  Aquarius,  do  Ministério  da  Ciência  Tecnologia  e 

Inovação71 72 73.

A adoção do  linked data para a  publicação de dados abertos também é uma 

tendência ascendente, como visto na seção  2.3.. O crescimento da  linked data  cloud 

observada  nos  gráficos  e  nos  números  comprova  isso.  A adoção do paradigma por 

diversas organizações, não só de governo ou da área científica, mas também do meio 

corporativo,  reforça  a  confiança  nessa  tendência.  Acredita-se  que  dentro  de  alguns 

poucos anos, linked data seja o paradigma padrão de fato na disponibilização de dados 

abertos.  Se isso  realmente  se  confirmar,  poderemos  passar  de  um espaço global  de 

informação,  para  uma  espaço  global  de  dados,  que  poderá  ser  a  base  para  novas 

soluções de conhecimento do futuro.

A arquitetura proposta pelo projeto é um dos fatores de sucesso do linked data. 

Por reaproveitar as tecnologias existentes, repensando a ótica de sua utilização torna a 

sua  adoção  muito  mais  fácil,  e  a  disponibilização  de  ferramentas  quase  imediata. 

70 http://www.dados.gov.br/
71 http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/projeto-aquarius-plataforma-de-dados-abertos
72 http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=27579&sid=18
73 http://blogs.estadao.com.br/link/ministerio-lancara-plataforma-de-dados-abertos/



Profissionais  capazes  de  adotar  um  novo  modelo,  e  ferramentas  disponíveis  que 

permitam isso, são imprescindíveis para a evolução de qualquer tecnologia, paradigma 

ou plataforma.

Esse  trabalho  conseguiu  fazer  um  apanhado  bastante  amplo  dos  princípios, 

conceitos, métodos e abordagens da publicação com linked data. Quanto as ferramentas 

a avaliação destas ficou muito superficial, atendo-se apenas à poucas opções de cada 

tipo visto. E mesmo as que foram vistas, o foram de forma bastante limitada. Isso deve-

se  muito  à  extensão  da  busca  por  compreensão  dos  princípios  e  outros  valores 

subjetivos da definição desse paradigma.

No desenvolvimento prático não houve uma demanda por uma complexidade 

grande. O intuito era buscar associar o entendimento da teoria na prática, da maneira 

mais simples possível. Apesar da simplicidade do trabalho prático, o mesmo conseguiu 

aplicar  os princípios da publicação com  linked data.  As principais considerações de 

design abordadas na seção 2.2. também puderam ser implementadas. Obviamente nem 

tudo  pode  ser  construído  da  maneira  ideal,  tal  como  proposto,  devido  ao  escopo 

limitado em tempo desse trabalho. Questões como publicação de licença e descrição dos 

dados não foram abordadas na prática, tal como se pretendia inicialmente. Contudo o 

resultado pode ser considerado muito positivo.

Dentro dos objetivos propostos, nesse trabalho apresentou-se no capítulo 2. uma 

abrangente revisão sobre os princípios e o estado da arte na publicação de linked data. 

No terceiro capítulo foi estudado o Currículo Lattes, o que permitiu uma visão mais 

esclarecida dessa base dados e serviu de subsidio para a construção da atividade prática. 

O quarto capítulo, onde apresenta-se o desenvolvimento prático, mostram-se três 

abordagens  distintas  para  a  publicação  de  linked  data a  partir  de  bases  de  dados 

relacionais. Assim, demonstrando como as soluções dentro desse paradigma podem ser 

construídas de formas distintas. Nessa publicação conseguiu-se,  também, interligar os 

dados do Currículo com os dados geográficos do GeoNames, apresentando uma das 

abordagens possíveis para a criação de links com outras bases de dados.

Foi  possível  também  executar  uma  avaliação  comparativa  de  métodos  e 

ferramentas  para  a  publicação  de  linked  data,  identificando  em  quais  casos  qual 

abordagem é a mais adequada.  Essa avaliação apresentada  na seção  4.5. é o principal 

artefato de conhecimento produzido por esse trabalho, pois oferece uma indicação clara 



e objetiva para orientar futuros trabalhos de publicação com linked data.

Sendo assim, de maneira geral, esse trabalho atendeu aos seus objetivos.

5.2. TRABALHOS FUTUROS

Com todo o extenso trabalho de pesquisa realizado, e também com o trabalho de 

aplicação desenvolvido, percebeu-se o quanto há para se evoluir a partir desse projeto 

até uma possível solução final que possa ser efetivamente implementada.

Alguns dos pontos principais que não foram abordados está a comparação de 

performance,  custo  de  processamento,  entre  outros  associados  às  ferramentas 

disponíveis para publicação de linked data. Também foi identificado um sem número de 

soluções disponíveis, principalmente para o armazenamento de triplas RDF, sendo que 

só duas dessas ferramentas foram utilizadas.

Quanto ao escopo do domínio abordado na pesquisa, focando-se sobre dados 

residentes em bancos de dados relacionais, e quanto ao reduzido esquema de dados da 

aplicação, percebe-se que há espaço para novos estudos cobrindo essas áreas.

Sintetizando  isso  temos  algumas  linhas  e  pesquisa  que  poderiam  ser 

desenvolvidas com base no que foi apresentado nesse trabalho:

• Estudo comparativo de servidores RDF, visando identificar uma número 

maior de soluções disponíveis e suas características, criando um perfil;

• Estudo comparativo de servidores RDF, visando testes de performance em 

grandes massas de dados, buscando estabelecer parâmetros de capacidade 

das ferramentas tanto em armazenamento, quanto em processamento;

• Estudo comparativo entre abordagens utilizando  wrapper RDB2RDF vs 

Servidores  RDF,  buscando  definir  quando  uma  abordagem  é 

computacionalmente mais vantajosa que a outra;

• Criação  de  uma  ontologia  para  o  Currículo  Lattes  que  visasse  a  Web 

Semântica  e  a  publicação  de  linked  data,  reaproveitando  ontologias 

existentes, bem como interligando-as com a solução a ser desenvolvida;

• Publicar  o  esquema  de  dados  do  currículo  Lattes  inteiro  na  forma  de 

linked data;



• Estudo teórico-prático da publicação de linked data a partir de outros tipos 

de fontes de dados, tais como APIs, XML, CSV e dados não estruturados.
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Apêndice A – Esquema DTD Currículo Lattes modificado
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!ELEMENT CURRICULO-VITAE (DADOS-GERAIS)> 
<!ATTLIST CURRICULO-VITAE 

SISTEMA-ORIGEM-XML CDATA #REQUIRED 
NUMERO-IDENTIFICADOR CDATA  #IMPLIED 
FORMATO-DATA-ATUALIZACAO NMTOKEN #FIXED "DDMMAAAA" 
DATA-ATUALIZACAO CDATA  #IMPLIED 
FORMATO-HORA-ATUALIZACAO NMTOKEN #FIXED "HHMMSS" 
HORA-ATUALIZACAO CDATA  #IMPLIED 
xmlns:Lattes CDATA  #IMPLIED 

> 
<!ELEMENT DADOS-GERAIS (RESUMO-CV?, ENDERECO?, IDIOMAS?)> 
<!ATTLIST DADOS-GERAIS 

NOME-COMPLETO CDATA #REQUIRED 
NOME-EM-CITACOES-BIBLIOGRAFICAS CDATA #REQUIRED 
NACIONALIDADE CDATA #REQUIRED 
CPF CDATA  #IMPLIED 
NUMERO-DO-PASSAPORTE CDATA  #IMPLIED 
PAIS-DE-NASCIMENTO CDATA  #IMPLIED 
UF-NASCIMENTO CDATA  #IMPLIED 
CIDADE-NASCIMENTO CDATA  #IMPLIED 
FORMATO-DATA-DE-NASCIMENTO NMTOKEN #FIXED "DDMMAAAA" 
DATA-NASCIMENTO CDATA  #IMPLIED 
SEXO (MASCULINO | FEMININO) #REQUIRED 
NUMERO-IDENTIDADE CDATA  #IMPLIED 
ORGAO-EMISSOR CDATA  #IMPLIED 
UF-ORGAO-EMISSOR CDATA  #IMPLIED 
FORMATO-DATA-DE-EMISSAO NMTOKEN #FIXED "DDMMAAAA" 
DATA-DE-EMISSAO CDATA  #IMPLIED 
NOME-DO-PAI CDATA  #IMPLIED 
NOME-DA-MAE CDATA  #IMPLIED 
PERMISSAO-DE-DIVULGACAO (SIM | NAO) #REQUIRED 
NOME-DO-ARQUIVO-DE-FOTO CDATA  #IMPLIED 
TEXTO-RESUMO-CV-RH CDATA  #IMPLIED 
OUTRAS-INFORMACOES-RELEVANTES CDATA  #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT RESUMO-CV EMPTY> 
<!ATTLIST RESUMO-CV 

TEXTO-RESUMO-CV-RH CDATA  #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT OUTRAS-INFORMACOES-RELEVANTES EMPTY> 
<!ATTLIST OUTRAS-INFORMACOES-RELEVANTES 

OUTRAS-INFORMACOES-RELEVANTES CDATA  #IMPLIED 
> 

<!ELEMENT ENDERECO (ENDERECO-PROFISSIONAL?, ENDERECO-RESIDENCIAL?)> 
<!ATTLIST ENDERECO 

FLAG-DE-PREFERENCIA (ENDERECO_INSTITUCIONAL | ENDERECO_RESIDENCIAL) 
#IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ENDERECO-PROFISSIONAL EMPTY> 
<!ATTLIST ENDERECO-PROFISSIONAL 

CODIGO-INSTITUICAO-EMPRESA CDATA  #IMPLIED 
NOME-INSTITUICAO-EMPRESA CDATA  #IMPLIED 
CODIGO-ORGAO CDATA  #IMPLIED 
NOME-ORGAO CDATA  #IMPLIED 
CODIGO-UNIDADE CDATA  #IMPLIED 
NOME-UNIDADE CDATA  #IMPLIED 
LOGRADOURO-COMPLEMENTO CDATA  #IMPLIED 
PAIS CDATA  #IMPLIED 
UF CDATA  #IMPLIED 
CEP CDATA  #IMPLIED 



CIDADE CDATA  #IMPLIED 
BAIRRO CDATA  #IMPLIED 
DDD CDATA  #IMPLIED 
TELEFONE CDATA  #IMPLIED 
RAMAL CDATA  #IMPLIED 
FAX CDATA  #IMPLIED 
CAIXA-POSTAL CDATA  #IMPLIED 
E-MAIL CDATA  #IMPLIED 
HOME-PAGE CDATA  #IMPLIED 

> 
<!ELEMENT ENDERECO-RESIDENCIAL EMPTY> 
<!ATTLIST ENDERECO-RESIDENCIAL 

LOGRADOURO CDATA  #IMPLIED 
PAIS CDATA  #IMPLIED 
UF CDATA  #IMPLIED 
CEP CDATA  #IMPLIED 
CIDADE CDATA  #IMPLIED 
BAIRRO CDATA  #IMPLIED 
DDD CDATA  #IMPLIED 
TELEFONE CDATA  #IMPLIED 
RAMAL CDATA  #IMPLIED 
FAX CDATA  #IMPLIED 
CAIXA-POSTAL CDATA  #IMPLIED 
E-MAIL CDATA  #IMPLIED 
HOME-PAGE CDATA  #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT IDIOMAS (IDIOMA*)*> 
<!ELEMENT IDIOMA EMPTY> 
<!ATTLIST IDIOMA 

IDIOMA CDATA  #IMPLIED 
DESCRICAO-DO-IDIOMA CDATA  #IMPLIED 
PROFICIENCIA-DE-LEITURA (POUCO | RAZOAVELMENTE | BEM | NAO_INFORMADO) 

#IMPLIED 
PROFICIENCIA-DE-FALA (POUCO | RAZOAVELMENTE | BEM | NAO_INFORMADO) 

#IMPLIED 
PROFICIENCIA-DE-ESCRITA (POUCO | RAZOAVELMENTE | BEM | NAO_INFORMADO) 

#IMPLIED 
PROFICIENCIA-DE-COMPREENSAO (POUCO | RAZOAVELMENTE | BEM | 

NAO_INFORMADO)  #IMPLIED 
>



Apêndice B – Scripts de criação do esquema de dados relacional
-- Table: en_recurso_humano 

-- DROP TABLE en_recurso_humano; 

CREATE TABLE en_recurso_humano 
( 
  nro_id_cnpq character varying(16) NOT NULL, 
  nme_rh_filtro character varying(60), 
  sgl_uf_cart_ident character varying(2), 
  sgl_pais_nasc character varying(3), 
  cod_nivel_form character varying(1), 
  cod_rh character varying(10), 
  cpf_rh character varying(11), 
  nme_rh character varying(60), 
  tpo_nacionalidade character varying(1), 
  nro_passaporte character varying(20), 
  dta_atualizacao_curriculo timestamp without time zone, 
  cod_sexo character varying(1), 
  dta_nasc timestamp without time zone, 
  nme_citacao_bibliog character varying(255), 
  dta_valid_visto timestamp without time zone, 
  tpo_ender_corr character varying(1), 
  nro_cart_ident character varying(15), 
  org_cart_ident character varying(8), 
  dta_cart_ident timestamp without time zone, 
  txt_local_nasc_rh character varying(30), 
  cod_estado_civil character varying(1), 
  txt_senha_local character varying(18), 
  txt_senha_cnpq character varying(18), 
  nme_pai character varying(60), 
  nme_mae character varying(60), 
  sta_permissao_apres character varying(1), 
  sgl_uf_nasc character varying(2), 
  txt_situacao_local character varying(30), 
  txt_situacao_cnpq character varying(10), 
  cod_pesq_mct character varying(10), 
  nme_citacao_bibliog_filtro character varying(255), 
  cod_origem_curriculo numeric, 
  nro_id_inst character varying(16), 
  txt_senha_inst character varying(20), 
  dta_falecimento timestamp without time zone, 
  CONSTRAINT pk_en_recurso_humano PRIMARY KEY (nro_id_cnpq) USING INDEX 
TABLESPACE cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_recurso_humano_sgl_pais_nasc FOREIGN KEY (sgl_pais_nasc) 
      REFERENCES en_pais (sgl_pais) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_recurso_humano OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_recurso_humano to 
linkeddata; 

-- Index: fk_en_recurso_humano_sgl_pais_nasc 

-- DROP INDEX fk_en_recurso_humano_sgl_pais_nasc; 

CREATE INDEX fk_en_recurso_humano_sgl_pais_nasc 
  ON en_recurso_humano 
  USING btree 
  (sgl_pais_nasc) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 



 

-- Table: endereco_residencial_rh 

-- DROP TABLE endereco_residencial_rh; 

CREATE TABLE en_endereco_profissional 
( 
  nro_id_cnpq character varying(16) NOT NULL, 
  sgl_pais character varying(3), 
  sgl_uf character varying(2), 
  cod_municipio character varying(4), 
  txt_cidade character varying(45), 
  txt_email character varying(70), 
  url_home_page character varying(250), 
  sta_endereco_atualizado character varying(1), 
  sgl_provincia character varying(10), 
  nme_instituicao character varying(75), 
  sgl_instituicao character varying(16), 
  CONSTRAINT pk_en_endereco_profissional PRIMARY KEY (nro_id_cnpq) USING INDEX 
TABLESPACE cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_endereco_profissional_recurso_humano FOREIGN KEY 
(nro_id_cnpq) 
      REFERENCES recurso_humano (nro_id_cnpq) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
      
  CONSTRAINT fk_en_endereco_profissional_sgl_pais FOREIGN KEY (sgl_pais) 
      REFERENCES pais (sgl_pais) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
      
  CONSTRAINT fk_en_endereco_profissional_sgl_uf FOREIGN KEY (sgl_uf) 
      REFERENCES uf (sgl_uf) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
      
  CONSTRAINT fk_en_endereco_profissional_cod_municipio FOREIGN KEY 
(cod_municipio) 
      REFERENCES municipio (cod_municipio) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_endereco_profissional OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table 
cvlattes.en_endereco_profissional to linkeddata; 

CREATE INDEX fk_en_endereco_profisional_sgl_pais 
  ON en_endereco_profissional 
  USING btree 
  (sgl_pais) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

CREATE INDEX fk_en_endereco_profisional_sgl_uf 
  ON en_endereco_profissional 
  USING btree 
  (sgl_uf) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

CREATE INDEX fk_en_endereco_profisional_cod_municipio 
  ON en_endereco_profissional 
  USING btree 
  (cod_municipio) 
  
  
  



   
  
-- Table: en_endereco_residencial 

-- DROP TABLE en_endereco_residencial; 

CREATE TABLE en_endereco_residencial 
( 
  nro_id_cnpq character varying(16) NOT NULL, 
  sgl_uf character varying(2), 
  cod_municipio character varying(4), 
  sgl_pais character varying(3), 
  txt_cidade character varying(45), 
  txt_email character varying(70), 
  url_home_page character varying(250), 
  sta_endereco_atualizado character varying(1), 
  sgl_provincia character varying(10), 
  CONSTRAINT pk_en_endereco_residencial PRIMARY KEY (nro_id_cnpq) USING INDEX 
TABLESPACE cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_endereco_residencial_cod_municipio FOREIGN KEY 
(cod_municipio) 
      REFERENCES en_municipio (cod_municipio) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT fk_en_endereco_residencial_recurso_humano FOREIGN KEY 
(nro_id_cnpq) 
      REFERENCES en_recurso_humano (nro_id_cnpq) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT fk_en_endereco_residencial_sgl_pais FOREIGN KEY (sgl_pais) 
      REFERENCES en_pais (sgl_pais) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT fk_en_endereco_residencial_sgl_uf FOREIGN KEY (sgl_uf) 
      REFERENCES en_uf (sgl_uf) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_endereco_residencial OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_endereco_residencial 
to linkeddata; 

-- Index: fk_en_endereco_residencial_cod_municipio 

-- DROP INDEX fk_en_endereco_residencial_cod_municipio; 

CREATE INDEX fk_en_endereco_residencial_cod_municipio 
  ON en_endereco_residencial 
  USING btree 
  (cod_municipio) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Index: fk_en_endereco_residencial_sgl_pais 

-- DROP INDEX fk_en_endereco_residencial_sgl_pais; 

CREATE INDEX fk_en_endereco_residencial_sgl_pais 
  ON en_endereco_residencial 
  USING btree 
  (sgl_pais) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Index: fk_en_endereco_residencial_sgl_uf 

-- DROP INDEX fk_en_endereco_residencial_sgl_uf; 

CREATE INDEX fk_en_endereco_residencial_sgl_uf 
  ON en_endereco_residencial 



  USING btree 
  (sgl_uf) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Table: en_idioma 

-- DROP TABLE en_idioma; 

CREATE TABLE en_idioma 
( 
  cod_idioma character varying(2) NOT NULL, 
  dsc_idioma character varying(15), 
  seq_importancia numeric, 
  CONSTRAINT pk_en_idioma PRIMARY KEY (cod_idioma) USING INDEX TABLESPACE 
cvlattes_idx 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_idioma OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_idioma to 
linkeddata; 

-- Table: en_municipio 

-- DROP TABLE en_municipio; 

CREATE TABLE en_municipio 
( 
  cod_municipio character varying(4) NOT NULL, 
  nme_municipio character varying(45), 
  sgl_uf character varying(2), 
  sta_capital character varying(1), 
  cod_municipio_banco_brasil character varying(6), 
  nme_municipio_filtro character varying(45), 
  sgl_pais character varying(3), 
  CONSTRAINT pk_en_municipio PRIMARY KEY (cod_municipio) USING INDEX 
TABLESPACE cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_municipio_sgl_pais FOREIGN KEY (sgl_pais) 
      REFERENCES en_pais (sgl_pais) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT fk_en_municipio_sgl_uf FOREIGN KEY (sgl_uf) 
      REFERENCES en_uf (sgl_uf) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_municipio OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_municipio to 
linkeddata; 

-- Index: fk_en_municipio_sgl_pais 

-- DROP INDEX fk_en_municipio_sgl_pais; 

CREATE INDEX fk_en_municipio_sgl_pais 
  ON en_municipio 
  USING btree 
  (sgl_pais) 



TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Index: fk_en_municipio_sgl_uf 

-- DROP INDEX fk_en_municipio_sgl_uf; 

CREATE INDEX fk_en_municipio_sgl_uf 
  ON en_municipio 
  USING btree 
  (sgl_uf) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Table: en_pais 

-- DROP TABLE en_pais; 

CREATE TABLE en_pais 
( 
  sgl_pais character varying(3) NOT NULL, 
  dsc_pais character varying(45), 
  dsc_abrev character varying(20), 
  dsc_ingles character varying(40), 
  dsc_nacionalidade character varying(20), 
  sgl_iso character varying(3), 
  cod_pais_siafi character varying(3), 
  sta_excluido character varying(1), 
  CONSTRAINT pk_en_pais PRIMARY KEY (sgl_pais) USING INDEX TABLESPACE 
cvlattes_idx 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_pais OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_pais to linkeddata; 

-- Index: idx_en_pais_cod_pais_siafi 

-- DROP INDEX idx_en_pais_cod_pais_siafi; 

CREATE INDEX idx_en_pais_cod_pais_siafi 
  ON en_pais 
  USING btree 
  (cod_pais_siafi) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Table: en_regiao 

-- DROP TABLE en_regiao; 

CREATE TABLE en_regiao 
( 
  sgl_regiao character varying(2) NOT NULL, 
  dsc_regiao character varying(25), 
  sgl_pais character varying(3), 
  sta_excluido character varying(1), 
  CONSTRAINT pk_en_regiao PRIMARY KEY (sgl_regiao) USING INDEX TABLESPACE 
cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_regiao_sgl_pais FOREIGN KEY (sgl_pais) 
      REFERENCES en_pais (sgl_pais) MATCH SIMPLE 



      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_regiao OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_regiao to 
linkeddata; 

-- Index: fk_en_regiao_sgl_pais 

-- DROP INDEX fk_en_regiao_sgl_pais; 

CREATE INDEX fk_en_regiao_sgl_pais 
  ON en_regiao 
  USING btree 
  (sgl_pais) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Table: en_resumo_curriculo 

-- DROP TABLE en_resumo_curriculo; 

CREATE TABLE en_resumo_curriculo 
( 
  nro_id_cnpq character varying(16) NOT NULL, 
  txt_resumo_curriculo character varying(4000), 
  CONSTRAINT pk_en_resumo_curriculo PRIMARY KEY (nro_id_cnpq) USING INDEX 
TABLESPACE cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq FOREIGN KEY (nro_id_cnpq) 
      REFERENCES en_recurso_humano (nro_id_cnpq) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_resumo_curriculo OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_resumo_curriculo to 
linkeddata; 

-- Index: fk_en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq 

-- DROP INDEX fk_en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq; 

CREATE INDEX fk_en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq 
  ON en_resumo_curriculo 
  USING btree 
  (nro_id_cnpq) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Table: en_uf 

-- DROP TABLE en_uf; 

CREATE TABLE en_uf 
( 
  sgl_uf character varying(2) NOT NULL, 
  sgl_regiao character varying(2), 
  dsc_uf character varying(25), 
  sgl_pais character varying(3), 



  nro_regiao_fiscal character varying(2), 
  CONSTRAINT pk_en_uf PRIMARY KEY (sgl_uf) USING INDEX TABLESPACE 
cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_en_uf_sgl_pais FOREIGN KEY (sgl_pais) 
      REFERENCES en_pais (sgl_pais) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT fk_en_uf_sgl_regiao FOREIGN KEY (sgl_regiao) 
      REFERENCES en_regiao (sgl_regiao) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 
ALTER TABLE en_uf OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.en_uf to linkeddata; 

-- Index: fk_en_uf_sgl_pais 

-- DROP INDEX fk_en_uf_sgl_pais; 

CREATE INDEX fk_en_uf_sgl_pais 
  ON en_uf 
  USING btree 
  (sgl_pais) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Index: fk_en_uf_sgl_regiao 

-- DROP INDEX fk_en_uf_sgl_regiao; 

CREATE INDEX fk_en_uf_sgl_regiao 
  ON en_uf 
  USING btree 
  (sgl_regiao) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Table: re_idioma_rh 

-- DROP TABLE re_idioma_rh; 

CREATE TABLE re_idioma_rh 
( 
  nro_id_cnpq character varying(16) NOT NULL, 
  seq_idioma numeric NOT NULL, 
  cod_idioma character varying(2), 
  dsc_idioma character varying(15), 
  nvl_leitura character varying(1), 
  nvl_conversacao character varying(1), 
  nvl_escrita character varying(1), 
  nvl_compreensao character varying(1), 
  txt_observacao character varying(4000), 
  CONSTRAINT pk_re_idioma_rh PRIMARY KEY (nro_id_cnpq, seq_idioma) USING INDEX 
TABLESPACE cvlattes_idx, 
  CONSTRAINT fk_re_idioma_rh_cod_idioma FOREIGN KEY (cod_idioma) 
      REFERENCES en_idioma (cod_idioma) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT fk_re_idioma_rh_nro_id_cnpq FOREIGN KEY (nro_id_cnpq) 
      REFERENCES en_recurso_humano (nro_id_cnpq) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE cvlattes; 



ALTER TABLE re_idioma_rh OWNER TO cvlattes; 
grant select, update, insert, delete on table cvlattes.re_idioma_rh to 
linkeddata; 

-- Index: fk_re_idioma_rh_cod_idioma 

-- DROP INDEX fk_re_idioma_rh_cod_idioma; 

CREATE INDEX fk_re_idioma_rh_cod_idioma 
  ON re_idioma_rh 
  USING btree 
  (cod_idioma) 
TABLESPACE cvlattes_idx; 

-- Index: fk_re_idioma_rh_nro_id_cnpq 

-- DROP INDEX fk_re_idioma_rh_nro_id_cnpq; 

CREATE INDEX fk_re_idioma_rh_nro_id_cnpq 
  ON re_idioma_rh 
  USING btree 
  (nro_id_cnpq) 
TABLESPACE cvlattes_idx;



Apêndice C – Scripts de criação do esquema de dados de estagiamento

create table staging.geonames_country ( 
    geonameid integer 
  , name varchar(200) 
  , code_iso2 char(2) 
  , code_iso3 char(3) 
) 
without oids 
tablespace staging; 

alter table staging.geonames_country owner to staging; 
grant select, update, insert, delete on table staging.geonames_country to 
linkeddata; 

alter table staging.geonames_country 
  add constraint pk_geonames_country 
  primary key (geonameid) 
  using index tablespace staging_idx; 
  
  
  
  

create table staging.geonames_admin2 ( 

    code varchar(20) 
  , name varchar(200)  -- name of geographical point (utf8) varchar(200) 
  , asciiname varchar(200) -- name of geographical point in plain ascii 
characters, varchar(200) 
  , code_iso2 varchar(2) -- country code: iso2 
  , code_admin1 varchar(7) -- admin1 area code 
  , code_admin2 varchar(10) -- admin2 area code 
  , geonameid integer -- integer id of record in geonames database 
) 
without oids 
tablespace staging; 

alter table staging.geonames_admin2 owner to staging; 
grant select, update, insert, delete on table staging.geonames_admin2 to 
linkeddata; 

alter table staging.geonames_admin2 
  add constraint pk_geonames_admin2 
  primary key (geonameid) 
  using index tablespace staging_idx; 

create table staging.geonames_admin1 ( 

    code varchar(10) 
  , name varchar(200)  -- name of geographical point (utf8) varchar(200) 
  , asciiname varchar(200) -- name of geographical point in plain ascii 
characters, varchar(200) 
  , code_iso2 varchar(2) -- country code: iso2 
  , code_admin1 varchar(7) -- admin1 area code 
  , geonameid integer -- integer id of record in geonames database 
) 
without oids 
tablespace staging; 

alter table staging.geonames_admin1 owner to staging; 
grant select, update, insert, delete on table staging.geonames_admin1 to 
linkeddata; 



alter table staging.geonames_admin1 
  add constraint pk_geonames_admin1 
  primary key (geonameid) 
  using index tablespace staging_idx; 

-- Executing query: 

-- Table: staging.ibge_uf 

 DROP TABLE staging.ibge_uf; 

CREATE TABLE staging.ibge_uf 
( 
  codigo_uf character varying(2) NOT NULL, 
  sigla_uf character varying(2), 
  nome_uf character varying(50), 
  CONSTRAINT pk_ibge_uf PRIMARY KEY (codigo_uf) USING INDEX TABLESPACE 
staging_idx 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE staging; 
ALTER TABLE staging.ibge_uf OWNER TO staging; 
GRANT ALL ON TABLE staging.ibge_uf TO staging; 
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE staging.ibge_uf TO linkeddata; 

CREATE TABLE staging.dp_cidade_lattes_ibge 

( 
  codigo_cidade_lattes varchar(10) not null, 
  codigo_cidade_ibge varchar(10) not null, 
  CONSTRAINT pk_dp_cidade_lattes_ibge PRIMARY KEY (codigo_cidade_lattes) USING 
INDEX TABLESPACE staging_idx 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
) 
TABLESPACE staging; 
ALTER TABLE staging.dp_cidade_lattes_ibge OWNER TO staging; 
GRANT ALL ON TABLE staging.dp_cidade_lattes_ibge TO staging; 
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE staging.dp_cidade_lattes_ibge TO 
linkeddata; 

create index idx_dp_cidade_lattes_ibge_codigo_ibge on 
staging.dp_cidade_lattes_ibge (codigo_cidade_ibge);



Apêndice D – Tutorial de instalação das ferramentas utilizadas

Instalando Apache2

## instalando a partir do gerenciador de pacotes do Ubuntu-Server. 

1. bianco@linkeddata-server:$ sudo apt-get install apache2

Configurando Apache2

## habilitando módulo de Proxy 

1. bianco@linkeddata-server:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ln -s ../mods-
available/proxy.conf 

2. bianco@linkeddata-server:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ln -s ../mods-
available/proxy.load 

3. bianco@linkeddata-server:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ln -s ../mods-
available/proxy_http.load 

## Configurando módulo de Proxy 

adicionar as seguintes linhas ao arquivo /etc/apache2/httpd.conf 

ProxyPass             /tcc/d2r-server/  http://localhost:2020/
ProxyPassReverse      /tcc/d2r-server/  http://localhost:2020/

ProxyPass             /tcc/virtuoso/  http://localhost:8890/
ProxyPassReverse      /tcc/virtuoso/  http://localhost:8890/

ProxyPass             /tcc/sesame/  http://localhost:8080/pubby/
ProxyPassReverse      /tcc/sesame/  http://localhost:8080/pubby/

Instalando D2R Server

1. bianco@bianco-notebook:~$ cd 
/media/storage/installers/development/linked-data 

2. bianco@bianco-notebook:/media/storage/installers/development/linked-
data$ wget http://sourceforge.net/projects/d2rq-map/files/D2R
%20Server/v0.7%20%28alpha%29/d2r-server-0.7.tar.gz/download 

3. bianco@bianco-notebook:/media/storage/installers/development/linked-
data$ mv download d2r-server-0.7.tar.gz 

4. bianco@bianco-notebook:/media/storage/installers/development/linked-
data$ cd /opt 

5. bianco@bianco-notebook:/opt$ sudo cp 
/media/storage/installers/development/linked-data/d2r-server-0.7.tar.gz 
./ 

6. bianco@bianco-notebook:/opt$ sudo tar -xzf d2r-server-0.7.tar.gz 
7. bianco@bianco-notebook:/opt$ cd d2r-server-0.7/



Instalando Virtuoso Universal Database

1. bianco@linkeddata-server:$ sudo apt-get install virtuoso-opensource 
virtuoso-vad-conductor virtuoso-vad-isparql virtuoso-vad-rdfmappers 
virtuoso-vad-ods

Todos os pacotes “virtuoso-vad-*” são pacotes adicionais, módulos adicionais, 

entre eles o Conductor, interface gráfica Web para administração do servidor.

O pacote “virtuoso-opensource” é um metapacote que instala a versão mais atual 

da ferramenta.

Instalando Sesame

1. bianco@linkeddata-server:~$ cd /opt 
2. bianco@linkeddata-server:/opt$ sudo cp 

/media/storage/installers/development/rdf/openrdf-sesame-2.6.0-
sdk.zip ./ 

3. bianco@linkeddata-server:/opt$ sudo unzip openrdf-sesame-2.6.0-sdk.zip 
-d ./ 

4. bianco@linkeddata-server:/opt$ sudo rm -f openrdf-sesame-2.6.0-sdk.zip 
5. bianco@linkeddata-server:/opt$ cd openrdf-sesame-2.6.0/ 
6. bianco@linkeddata-server:/opt$ sudo -u tomcat6 cp /war/openrdf-

sesame.war /war/openrdf-workbench.war /var/lib/tomcat6/webapps/ 
7. bianco@linkeddata-server:/opt$ sudo -rm -f 

/var/lib/tomcat6/webapps/openrdf-sesame.war 
/var/lib/tomcat6/webapps/openrdf-workbench.war

Instalando Putty

1. bianco@linkeddata-server:~$ cd /var/lib/tomcat6/webapps/ 
2. bianco@linkeddata-server:/var/lib/tomcat6/webapps$ unzip 

/media/storage/installers/development/linked-data/pubby-0.3.3.zip -d 
/media/storage/installers/development/linked-data/ 

3. bianco@linkeddata-server:/var/lib/tomcat6/webapps$ sudo -u tomcat6 cp -R 
/media/storage/installers/development/linked-data/pubby-
0.3.3/webapp/ ./pubby 

4. bianco@linkeddata-server:/var/lib/tomcat6/webapps$ rm -rf 
/media/storage/installers/development/linked-data/pubby-0.3.3



Apêndice E – Ontologia Currículo Lattes parcial
<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
    <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" > 
    <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" > 
    <!ENTITY owl2 "http://www.w3.org/2006/12/owl2#" > 
    <!ENTITY gn "http://www.geonames.org/ontology#" > 
    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 
    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
    <!ENTITY lattes "http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#" > 
]> 

<rdf:RDF xmlns="http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#" 
     xml:base="http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes" 
     xmlns:gn="http://www.geonames.org/ontology#" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
     xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
     xmlns:lattes="http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#" 
     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:owl2="http://www.w3.org/2006/12/owl2#"> 
    <owl:Ontology rdf:about="http://rafael-bianco.no-
ip.org/tcc/schema/lattes#"/> 
    
    <!-- 
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// 
    // 
    // Object Properties 
    // 
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// 
     --> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#cidade --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;cidade"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&gn;Feature"/> 
    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#cidadeNascimento --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;cidadeNascimento"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&gn;Feature"/> 
    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#endereco --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;endereco"> 
        <rdfs:range rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <owl:inverseOf rdf:resource="&lattes;pesquisador"/> 
    </owl:ObjectProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#enderecoProfissional 
--> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;enderecoProfissional"> 
        <rdfs:range rdf:resource="&lattes;EnderecoProfissional"/> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lattes;endereco"/> 
    </owl:ObjectProperty> 
    



    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#enderecoResidencial 
--> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;enderecoResidencial"> 
        <rdfs:range rdf:resource="&lattes;EnderecoResidencial"/> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lattes;endereco"/> 
    </owl:ObjectProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#idioma --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;idioma"> 
        <rdfs:range rdf:resource="&lattes;Idioma"/> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
    </owl:ObjectProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#pais --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;pais"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&gn;Feature"/> 
    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#paisNascimento --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;paisNascimento"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&gn;Feature"/> 
    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#pesquisador --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;pesquisador"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#uf --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;uf"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&gn;Feature"/> 
    </owl:ObjectProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#ufNascimento --> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="&lattes;ufNascimento"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&gn;Feature"/> 
    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- 
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// 
    // 
    // Data properties 
    // 
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// 
     --> 
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#dataAtualizacao --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;dataAtualizacao"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#email --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;email"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#estadoCivil --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;estadoCivil"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 



        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#importancia --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;importancia"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Idioma"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nivelFormacao --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nivelFormacao"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nomeCidadeNascimento 
--> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomeCidadeNascimento"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-
ip.org/tcc/schema/lattes#nomeCitacaoBibliografica --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomeCitacaoBibliografica"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nomeCompleto --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomeCompleto"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&foaf;name"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nomeIdioma --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomeIdioma"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Idioma"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nomeInstituicao --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomeInstituicao"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;EnderecoProfissional"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nomeMae --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomeMae"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#nomePai --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;nomePai"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#resumoCurriculo --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;resumoCurriculo"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#sexo --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;sexo"> 



        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&foaf;gender"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#siglaInstituicao --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;siglaInstituicao"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;EnderecoProfissional"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 

    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#tipoNacionalidade 
--> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lattes;tipoNacionalidade"> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&lattes;Pesquisador"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 
    </owl:DatatypeProperty> 
    
    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/gender --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;gender"/> 
    
    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/name --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&foaf;name"/> 

    <!-- 
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// 
    // 
    // Classes 
    // 
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// 
     --> 
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#Endereco --> 
    <owl:Class rdf:about="&lattes;Endereco"/> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#EnderecoProfissional 
--> 
    <owl:Class rdf:about="&lattes;EnderecoProfissional"> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
    </owl:Class> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#EnderecoResidencial 
--> 
    <owl:Class rdf:about="&lattes;EnderecoResidencial"> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lattes;Endereco"/> 
    </owl:Class> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#Idioma --> 
    <owl:Class rdf:about="&lattes;Idioma"/> 
    
    <!-- http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#Pesquisador --> 
    <owl:Class rdf:about="&lattes;Pesquisador"> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&foaf;Person"/> 
    </owl:Class> 
    
    <!-- http://www.geonames.org/ontology#Feature --> 
    <owl:Class rdf:about="&gn;Feature"/> 
    
    <!-- http://xmlns.com/foaf/0.1/Person --> 
    <owl:Class rdf:about="&foaf;Person"/> 
</rdf:RDF>



Apêndice F – Arquivo de mapeamento D2RQ gerado automaticamente
@prefix map: <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#> . 
@prefix db: <> . 
@prefix vocab: <http://localhost:2020/vocab/resource/> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 
@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 
@prefix jdbc: <http://d2rq.org/terms/jdbc/> . 

map:database a d2rq:Database; 
d2rq:jdbcDriver "org.postgresql.Driver"; 
d2rq:jdbcDSN "jdbc:postgresql://192.168.10.100:5432/linkeddata"; 
d2rq:username "cvlattes"; 
d2rq:password "cvlattes"; 
. 

# Table cvlattes.en_endereco_profissional 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional> a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"cvlattes.en_endereco_profissional/@@cvlattes.en_endereco_profissional.nro_id_
cnpq|urlify@@"; 

d2rq:class 
<http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_endereco_profissional>; 

d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_endereco_profissional"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional__label> a 
d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_endereco_profissional 

#@@cvlattes.en_endereco_profissional.nro_id_cnpq@@"; 
. 

map:en_endereco_profissional_txt_cidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_txt_cidade; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional txt_cidade"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.txt_cidade"; 
. 

map:en_endereco_profissional_txt_email a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_txt_email; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional txt_email"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.txt_email"; 
. 

map:en_endereco_profissional_url_home_page a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_url_home_page; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional url_home_page"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.url_home_page"; 
. 

map:en_endereco_profissional_sta_endereco_atualizado a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_sta_endereco_atualizado; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional 

sta_endereco_atualizado"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.sta_endereco_atualizado"; 
. 



map:en_endereco_profissional_sgl_provincia a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_sgl_provincia; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional sgl_provincia"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.sgl_provincia"; 
. 

map:en_endereco_profissional_nme_instituicao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_nme_instituicao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional nme_instituicao"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.nme_instituicao"; 
. 

map:en_endereco_profissional_sgl_instituicao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_sgl_instituicao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_profissional sgl_instituicao"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.sgl_instituicao"; 
. 

map:en_endereco_profissional_cod_municipio a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_cod_municipio; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.cod_municipio => 

cvlattes.en_municipio.cod_municipio"; 
. 

map:en_endereco_profissional_sgl_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_sgl_pais; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.sgl_pais => 

cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

map:en_endereco_profissional_sgl_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_sgl_uf; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.sgl_uf => 

cvlattes.en_uf.sgl_uf"; 
. 

map:en_endereco_profissional_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_profissional>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_profissional_nro_id_cnpq; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.nro_id_cnpq => 

cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 
. 

# Table cvlattes.en_endereco_residencial 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial> a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"cvlattes.en_endereco_residencial/@@cvlattes.en_endereco_residencial.nro_id_cn
pq|urlify@@"; 

d2rq:class 
<http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_endereco_residencial>; 

d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_endereco_residencial"; 



. 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial__label> a 
d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_endereco_residencial 

#@@cvlattes.en_endereco_residencial.nro_id_cnpq@@"; 
. 

map:en_endereco_residencial_txt_cidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_txt_cidade; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_residencial txt_cidade"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.txt_cidade"; 
. 

map:en_endereco_residencial_txt_email a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_txt_email; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_residencial txt_email"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.txt_email"; 
. 

map:en_endereco_residencial_url_home_page a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_url_home_page; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_residencial url_home_page"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.url_home_page"; 
. 

map:en_endereco_residencial_sta_endereco_atualizado a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_sta_endereco_atualizado; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_residencial 

sta_endereco_atualizado"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.sta_endereco_atualizado"; 
. 

map:en_endereco_residencial_sgl_provincia a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_sgl_provincia; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_endereco_residencial sgl_provincia"; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.sgl_provincia"; 
. 

map:en_endereco_residencial_sgl_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_sgl_uf; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.sgl_uf => 

cvlattes.en_uf.sgl_uf"; 
. 

map:en_endereco_residencial_cod_municipio a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_cod_municipio; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.cod_municipio => 

cvlattes.en_municipio.cod_municipio"; 
. 

map:en_endereco_residencial_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 
d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_nro_id_cnpq; 



d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 

d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.nro_id_cnpq => 
cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 

. 
map:en_endereco_residencial_sgl_pais a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_endereco_residencial>; 

d2rq:property vocab:en_endereco_residencial_sgl_pais; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.sgl_pais => 

cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

# Table cvlattes.en_idioma 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma> a 
d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "cvlattes.en_idioma/@@cvlattes.en_idioma.cod_idioma|

urlify@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_idioma>; 
d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_idioma"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_idioma #@@cvlattes.en_idioma.cod_idioma@@"; 
. 

map:en_idioma_cod_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma>; 
d2rq:property vocab:en_idioma_cod_idioma; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_idioma cod_idioma"; 
d2rq:column "cvlattes.en_idioma.cod_idioma"; 
. 

map:en_idioma_dsc_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma>; 
d2rq:property vocab:en_idioma_dsc_idioma; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_idioma dsc_idioma"; 
d2rq:column "cvlattes.en_idioma.dsc_idioma"; 
. 

map:en_idioma_seq_importancia a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma>; 
d2rq:property vocab:en_idioma_seq_importancia; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_idioma seq_importancia"; 
d2rq:column "cvlattes.en_idioma.seq_importancia"; 
d2rq:datatype xsd:decimal; 
. 

# Table cvlattes.en_municipio 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio> 
a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"cvlattes.en_municipio/@@cvlattes.en_municipio.cod_municipio|urlify@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_municipio"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 

d2rq:property rdfs:label; 



d2rq:pattern "cvlattes.en_municipio 
#@@cvlattes.en_municipio.cod_municipio@@"; 

. 
map:en_municipio_cod_municipio a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 

d2rq:property vocab:en_municipio_cod_municipio; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_municipio cod_municipio"; 
d2rq:column "cvlattes.en_municipio.cod_municipio"; 
. 

map:en_municipio_nme_municipio a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:property vocab:en_municipio_nme_municipio; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_municipio nme_municipio"; 
d2rq:column "cvlattes.en_municipio.nme_municipio"; 
. 

map:en_municipio_sta_capital a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:property vocab:en_municipio_sta_capital; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_municipio sta_capital"; 
d2rq:column "cvlattes.en_municipio.sta_capital"; 
. 

map:en_municipio_cod_municipio_banco_brasil a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:property vocab:en_municipio_cod_municipio_banco_brasil; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_municipio cod_municipio_banco_brasil"; 
d2rq:column "cvlattes.en_municipio.cod_municipio_banco_brasil"; 
. 

map:en_municipio_nme_municipio_filtro a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:property vocab:en_municipio_nme_municipio_filtro; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_municipio nme_municipio_filtro"; 
d2rq:column "cvlattes.en_municipio.nme_municipio_filtro"; 
. 

map:en_municipio_sgl_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:property vocab:en_municipio_sgl_pais; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:join "cvlattes.en_municipio.sgl_pais => cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

map:en_municipio_sgl_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_municipio>; 
d2rq:property vocab:en_municipio_sgl_uf; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:join "cvlattes.en_municipio.sgl_uf => cvlattes.en_uf.sgl_uf"; 
. 

# Table cvlattes.en_pais 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.en_pais> a 
d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "cvlattes.en_pais/@@cvlattes.en_pais.sgl_pais|urlify@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_pais>; 
d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_pais"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_pais__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 

d2rq:property rdfs:label; 



d2rq:pattern "cvlattes.en_pais #@@cvlattes.en_pais.sgl_pais@@"; 
. 

map:en_pais_sgl_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_sgl_pais; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais sgl_pais"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

map:en_pais_dsc_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_dsc_pais; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais dsc_pais"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.dsc_pais"; 
. 

map:en_pais_dsc_abrev a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_dsc_abrev; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais dsc_abrev"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.dsc_abrev"; 
. 

map:en_pais_dsc_ingles a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_dsc_ingles; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais dsc_ingles"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.dsc_ingles"; 
. 

map:en_pais_dsc_nacionalidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_dsc_nacionalidade; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais dsc_nacionalidade"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.dsc_nacionalidade"; 
. 

map:en_pais_sgl_iso_code_3 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_sgl_iso_code_3; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais sgl_iso_code_3"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_3"; 
. 

map:en_pais_cod_pais_siafi a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_cod_pais_siafi; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais cod_pais_siafi"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.cod_pais_siafi"; 
. 

map:en_pais_sta_excluido a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_sta_excluido; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais sta_excluido"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.sta_excluido"; 
. 

map:en_pais_sgl_iso_code_2 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:property vocab:en_pais_sgl_iso_code_2; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_pais sgl_iso_code_2"; 
d2rq:column "cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_2"; 
. 

# Table cvlattes.en_recurso_humano 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-



server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano> a d2rq:ClassMap; 
d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"cvlattes.en_recurso_humano/@@cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq|
urlify@@"; 

d2rq:class 
<http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_recurso_humano>; 

d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_recurso_humano"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_recurso_humano 

#@@cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq@@"; 
. 

map:en_recurso_humano_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nro_id_cnpq; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nro_id_cnpq"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 
. 

map:en_recurso_humano_sgl_uf_cart_ident a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_sgl_uf_cart_ident; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano sgl_uf_cart_ident"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.sgl_uf_cart_ident"; 
. 

map:en_recurso_humano_cod_nivel_form a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_cod_nivel_form; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano cod_nivel_form"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.cod_nivel_form"; 
. 

map:en_recurso_humano_nro_cpf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nro_cpf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nro_cpf"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nro_cpf"; 
. 

map:en_recurso_humano_nme_completo a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nme_completo; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nme_completo"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_completo"; 
. 

map:en_recurso_humano_tpo_nacionalidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_tpo_nacionalidade; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano tpo_nacionalidade"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.tpo_nacionalidade"; 
. 

map:en_recurso_humano_nro_passaporte a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nro_passaporte; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nro_passaporte"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nro_passaporte"; 
. 

map:en_recurso_humano_dta_atualizacao_curriculo a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-



server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_dta_atualizacao_curriculo; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano 

dta_atualizacao_curriculo"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.dta_atualizacao_curriculo"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
. 

map:en_recurso_humano_cod_sexo a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_cod_sexo; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano cod_sexo"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.cod_sexo"; 
. 

map:en_recurso_humano_dta_nasc a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_dta_nasc; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano dta_nasc"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.dta_nasc"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
. 

map:en_recurso_humano_nme_citacao_bibliog a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nme_citacao_bibliog; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nme_citacao_bibliog"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_citacao_bibliog"; 
. 

map:en_recurso_humano_dta_validade_visto a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_dta_validade_visto; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano dta_validade_visto"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.dta_validade_visto"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
. 

map:en_recurso_humano_tpo_ender_corr a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_tpo_ender_corr; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano tpo_ender_corr"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.tpo_ender_corr"; 
. 

map:en_recurso_humano_nro_cart_ident a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nro_cart_ident; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nro_cart_ident"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nro_cart_ident"; 
. 

map:en_recurso_humano_org_cart_ident a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_org_cart_ident; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano org_cart_ident"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.org_cart_ident"; 
. 

map:en_recurso_humano_dta_cart_ident a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_dta_cart_ident; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano dta_cart_ident"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.dta_cart_ident"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
. 

map:en_recurso_humano_nme_cidade_nasc a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-



server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nme_cidade_nasc; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nme_cidade_nasc"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_cidade_nasc"; 
. 

map:en_recurso_humano_cod_estado_civil a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_cod_estado_civil; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano cod_estado_civil"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.cod_estado_civil"; 
. 

map:en_recurso_humano_nme_pai a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nme_pai; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nme_pai"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_pai"; 
. 

map:en_recurso_humano_nme_mae a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_nme_mae; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano nme_mae"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_mae"; 
. 

map:en_recurso_humano_sta_permissao_apres a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_sta_permissao_apres; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano sta_permissao_apres"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.sta_permissao_apres"; 
. 

map:en_recurso_humano_sgl_uf_nasc a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_sgl_uf_nasc; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_recurso_humano sgl_uf_nasc"; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.sgl_uf_nasc"; 
. 

map:en_recurso_humano_sgl_pais_nasc a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:property vocab:en_recurso_humano_sgl_pais_nasc; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:join "cvlattes.en_recurso_humano.sgl_pais_nasc => 

cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

# Table cvlattes.en_regiao 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao> a 
d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "cvlattes.en_regiao/@@cvlattes.en_regiao.sgl_regiao|

urlify@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_regiao>; 
d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_regiao"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_regiao #@@cvlattes.en_regiao.sgl_regiao@@"; 
. 

map:en_regiao_sgl_regiao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-



server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao>; 
d2rq:property vocab:en_regiao_sgl_regiao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_regiao sgl_regiao"; 
d2rq:column "cvlattes.en_regiao.sgl_regiao"; 
. 

map:en_regiao_dsc_regiao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao>; 
d2rq:property vocab:en_regiao_dsc_regiao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_regiao dsc_regiao"; 
d2rq:column "cvlattes.en_regiao.dsc_regiao"; 
. 

map:en_regiao_sta_excluido a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao>; 
d2rq:property vocab:en_regiao_sta_excluido; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_regiao sta_excluido"; 
d2rq:column "cvlattes.en_regiao.sta_excluido"; 
. 

map:en_regiao_sgl_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao>; 
d2rq:property vocab:en_regiao_sgl_pais; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:join "cvlattes.en_regiao.sgl_pais => cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

# Table cvlattes.en_resumo_curriculo 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_resumo_curriculo> a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"cvlattes.en_resumo_curriculo/@@cvlattes.en_resumo_curriculo.nro_id_cnpq|
urlify@@"; 

d2rq:class 
<http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_resumo_curriculo>; 

d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_resumo_curriculo"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_resumo_curriculo__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_resumo_curriculo>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_resumo_curriculo 

#@@cvlattes.en_resumo_curriculo.nro_id_cnpq@@"; 
. 

map:en_resumo_curriculo_txt_resumo_curriculo a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_resumo_curriculo>; 
d2rq:property vocab:en_resumo_curriculo_txt_resumo_curriculo; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_resumo_curriculo txt_resumo_curriculo"; 
d2rq:column "cvlattes.en_resumo_curriculo.txt_resumo_curriculo"; 
. 

map:en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_resumo_curriculo>; 
d2rq:property vocab:en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:join "cvlattes.en_resumo_curriculo.nro_id_cnpq => 

cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 
. 

# Table cvlattes.en_uf 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.en_uf> a 
d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 



d2rq:uriPattern "cvlattes.en_uf/@@cvlattes.en_uf.sgl_uf|urlify@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.en_uf>; 
d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_uf"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.en_uf__label> 
a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.en_uf #@@cvlattes.en_uf.sgl_uf@@"; 
. 

map:en_uf_sgl_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:property vocab:en_uf_sgl_uf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_uf sgl_uf"; 
d2rq:column "cvlattes.en_uf.sgl_uf"; 
. 

map:en_uf_dsc_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:property vocab:en_uf_dsc_uf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_uf dsc_uf"; 
d2rq:column "cvlattes.en_uf.dsc_uf"; 
. 

map:en_uf_nro_regiao_fiscal a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:property vocab:en_uf_nro_regiao_fiscal; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "en_uf nro_regiao_fiscal"; 
d2rq:column "cvlattes.en_uf.nro_regiao_fiscal"; 
. 

map:en_uf_sgl_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:property vocab:en_uf_sgl_pais; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_pais>; 
d2rq:join "cvlattes.en_uf.sgl_pais => cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
. 

map:en_uf_sgl_regiao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_uf>; 
d2rq:property vocab:en_uf_sgl_regiao; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_regiao>; 
d2rq:join "cvlattes.en_uf.sgl_regiao => cvlattes.en_regiao.sgl_regiao"; 
. 

# Table cvlattes.re_idioma_rh 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh> 
a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"cvlattes.re_idioma_rh/@@cvlattes.re_idioma_rh.nro_id_cnpq|
urlify@@/@@cvlattes.re_idioma_rh.seq_idioma@@"; 

d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.re_idioma_rh"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "cvlattes.re_idioma_rh 

#@@cvlattes.re_idioma_rh.nro_id_cnpq@@/@@cvlattes.re_idioma_rh.seq_idioma@@"; 
. 

map:re_idioma_rh_seq_idioma a d2rq:PropertyBridge; 



d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 

d2rq:property vocab:re_idioma_rh_seq_idioma; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh seq_idioma"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.seq_idioma"; 
d2rq:datatype xsd:decimal; 
. 

map:re_idioma_rh_dsc_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_dsc_idioma; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh dsc_idioma"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.dsc_idioma"; 
. 

map:re_idioma_rh_nvl_leitura a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_leitura; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_leitura"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_leitura"; 
. 

map:re_idioma_rh_nvl_conversacao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_conversacao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_conversacao"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_conversacao"; 
. 

map:re_idioma_rh_nvl_escrita a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_escrita; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_escrita"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_escrita"; 
. 

map:re_idioma_rh_nvl_compreensao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_compreensao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_compreensao"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_compreensao"; 
. 

map:re_idioma_rh_txt_observacao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_txt_observacao; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh txt_observacao"; 
d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.txt_observacao"; 
. 

map:re_idioma_rh_cod_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_cod_idioma; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_idioma>; 
d2rq:join "cvlattes.re_idioma_rh.cod_idioma => 

cvlattes.en_idioma.cod_idioma"; 
. 

map:re_idioma_rh_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.re_idioma_rh>; 
d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nro_id_cnpq; 
d2rq:refersToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#cvlattes.en_recurso_humano>; 
d2rq:join "cvlattes.re_idioma_rh.nro_id_cnpq => 

cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 
. 



# Table staging.geonames_admin1 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_admin1> a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"staging.geonames_admin1/@@staging.geonames_admin1.geonameid@@"; 
d2rq:class 

<http://localhost:2020/vocab/resource/staging.geonames_admin1>; 
d2rq:classDefinitionLabel "staging.geonames_admin1"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_admin1__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "staging.geonames_admin1 

#@@staging.geonames_admin1.geonameid@@"; 
. 

map:geonames_admin1_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin1_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin1 code"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin1.code"; 
. 

map:geonames_admin1_name a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin1_name; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin1 name"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin1.name"; 
. 

map:geonames_admin1_asciiname a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin1_asciiname; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin1 asciiname"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin1.asciiname"; 
. 

map:geonames_admin1_code_iso2 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin1_code_iso2; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin1 code_iso2"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin1.code_iso2"; 
. 

map:geonames_admin1_code_admin1 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin1_code_admin1; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin1 code_admin1"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin1.code_admin1"; 
. 

map:geonames_admin1_geonameid a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin1>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin1_geonameid; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin1 geonameid"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin1.geonameid"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

# Table staging.geonames_admin2 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_admin2> a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"staging.geonames_admin2/@@staging.geonames_admin2.geonameid@@"; 



d2rq:class 
<http://localhost:2020/vocab/resource/staging.geonames_admin2>; 

d2rq:classDefinitionLabel "staging.geonames_admin2"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_admin2__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "staging.geonames_admin2 

#@@staging.geonames_admin2.geonameid@@"; 
. 

map:geonames_admin2_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 code"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.code"; 
. 

map:geonames_admin2_name a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_name; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 name"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.name"; 
. 

map:geonames_admin2_asciiname a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_asciiname; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 asciiname"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.asciiname"; 
. 

map:geonames_admin2_code_iso2 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_code_iso2; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 code_iso2"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.code_iso2"; 
. 

map:geonames_admin2_code_admin1 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_code_admin1; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 code_admin1"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.code_admin1"; 
. 

map:geonames_admin2_code_admin2 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_code_admin2; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 code_admin2"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.code_admin2"; 
. 

map:geonames_admin2_geonameid a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_admin2>; 
d2rq:property vocab:geonames_admin2_geonameid; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_admin2 geonameid"; 
d2rq:column "staging.geonames_admin2.geonameid"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

# Table staging.geonames_locale 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_locale> a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 



"staging.geonames_locale/@@staging.geonames_locale.geonameid@@"; 
d2rq:class 

<http://localhost:2020/vocab/resource/staging.geonames_locale>; 
d2rq:classDefinitionLabel "staging.geonames_locale"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_locale__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "staging.geonames_locale 

#@@staging.geonames_locale.geonameid@@"; 
. 

map:geonames_locale_geonameid a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_geonameid; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale geonameid"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.geonameid"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

map:geonames_locale_name a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_name; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale name"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.name"; 
. 

map:geonames_locale_asciiname a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_asciiname; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale asciiname"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.asciiname"; 
. 

map:geonames_locale_alternatenames a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_alternatenames; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale alternatenames"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.alternatenames"; 
. 

map:geonames_locale_latitude a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_latitude; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale latitude"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.latitude"; 
d2rq:datatype xsd:decimal; 
. 

map:geonames_locale_longitude a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_longitude; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale longitude"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.longitude"; 
d2rq:datatype xsd:decimal; 
. 

map:geonames_locale_feature_class a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_feature_class; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale feature_class"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.feature_class"; 
. 

map:geonames_locale_feature_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 



d2rq:property vocab:geonames_locale_feature_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale feature_code"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.feature_code"; 
. 

map:geonames_locale_country_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_country_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale country_code"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.country_code"; 
. 

map:geonames_locale_cc2 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_cc2; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale cc2"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.cc2"; 
. 

map:geonames_locale_admin1_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_admin1_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale admin1_code"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.admin1_code"; 
. 

map:geonames_locale_admin2_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_admin2_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale admin2_code"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.admin2_code"; 
. 

map:geonames_locale_admin3_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_admin3_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale admin3_code"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.admin3_code"; 
. 

map:geonames_locale_admin4_code a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_admin4_code; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale admin4_code"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.admin4_code"; 
. 

map:geonames_locale_population a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_population; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale population"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.population"; 
d2rq:datatype xsd:long; 
. 

map:geonames_locale_elevation a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_elevation; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale elevation"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.elevation"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

map:geonames_locale_gtopo30 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_gtopo30; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale gtopo30"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.gtopo30"; 



d2rq:datatype xsd:int; 
. 

map:geonames_locale_timezone a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_timezone; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale timezone"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.timezone"; 
. 

map:geonames_locale_modification_date a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.geonames_locale>; 
d2rq:property vocab:geonames_locale_modification_date; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "geonames_locale modification_date"; 
d2rq:column "staging.geonames_locale.modification_date"; 
d2rq:datatype xsd:date; 
. 

# Table staging.ibge_cidade 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#staging.ibge_cidade> a 
d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"staging.ibge_cidade/@@staging.ibge_cidade.codigo_cidade@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/staging.ibge_cidade>; 
d2rq:classDefinitionLabel "staging.ibge_cidade"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.ibge_cidade__label> a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-
server/mapping.n3#staging.ibge_cidade>; 

d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "staging.ibge_cidade 

#@@staging.ibge_cidade.codigo_cidade@@"; 
. 

map:ibge_cidade_codigo_cidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_cidade>; 
d2rq:property vocab:ibge_cidade_codigo_cidade; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "ibge_cidade codigo_cidade"; 
d2rq:column "staging.ibge_cidade.codigo_cidade"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

map:ibge_cidade_nome_cidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_cidade>; 
d2rq:property vocab:ibge_cidade_nome_cidade; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "ibge_cidade nome_cidade"; 
d2rq:column "staging.ibge_cidade.nome_cidade"; 
. 

map:ibge_cidade_codigo_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_cidade>; 
d2rq:property vocab:ibge_cidade_codigo_uf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "ibge_cidade codigo_uf"; 
d2rq:column "staging.ibge_cidade.codigo_uf"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

# Table staging.ibge_uf 
<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#staging.ibge_uf> a 
d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "staging.ibge_uf/@@staging.ibge_uf.codigo_uf@@"; 
d2rq:class <http://localhost:2020/vocab/resource/staging.ibge_uf>; 
d2rq:classDefinitionLabel "staging.ibge_uf"; 
. 

<file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#staging.ibge_uf__label> 



a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_uf>; 
d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "staging.ibge_uf #@@staging.ibge_uf.codigo_uf@@"; 
. 

map:ibge_uf_codigo_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_uf>; 
d2rq:property vocab:ibge_uf_codigo_uf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "ibge_uf codigo_uf"; 
d2rq:column "staging.ibge_uf.codigo_uf"; 
d2rq:datatype xsd:int; 
. 

map:ibge_uf_sigla_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_uf>; 
d2rq:property vocab:ibge_uf_sigla_uf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "ibge_uf sigla_uf"; 
d2rq:column "staging.ibge_uf.sigla_uf"; 
. 

map:ibge_uf_nome_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-

server/mapping.n3#staging.ibge_uf>; 
d2rq:property vocab:ibge_uf_nome_uf; 
d2rq:propertyDefinitionLabel "ibge_uf nome_uf"; 
d2rq:column "staging.ibge_uf.nome_uf"; 
. 



Apêndice G – Arquivo de mapeamento D2RQ
@prefix map: <file:/home/bianco/Documents/tcc/d2r-server/mapping.n3#> . 
@prefix db: <> . 
#@prefix vocab: <http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/d2r-
server/vocab/resource/> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 
@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 
@prefix jdbc: <http://d2rq.org/terms/jdbc/> . 
@prefix d2r: <http://sites.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2r-
server/config.rdf#> . 
@prefix lattes: <http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/schema/lattes#> . 
 
<> a d2r:Server; 
    rdfs:label "Lattes D2R Server"; 
    d2r:baseURI <http://rafael-bianco.no-ip.org/tcc/d2r-server/>; 
    d2r:port 2020; 
    d2rq:resultSizeLimit 500; 
    d2r:documentMetadata [ 
        rdfs:comment "This comment is custom document metadata."; 
    ]; 
    d2r:vocabularyIncludeInstances true; 
    . 
    
map:database a d2rq:Database; 

d2rq:jdbcDriver "org.postgresql.Driver"; 
d2rq:jdbcDSN "jdbc:postgresql://192.168.10.100:5432/linkeddata"; 
d2rq:username "linkeddata"; 
d2rq:password "linkeddata"; 
. 

# Table cvlattes.en_recurso_humano 
map:Pesquisadores a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern 

"pesquisadores/@@cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq@@"; 
d2rq:class lattes:Pesquisador; 
. 

map:Pesquisadores_nivelFormacao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:nivelFormacao; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.cod_nivel_form"; 
. 

map:Pesquisadores_nomeCompleto a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:nomeCompleto; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_completo"; 
. 

map:Pesquisadores_tipoNacionalidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:tipoNacionalidade; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.tpo_nacionalidade"; 
. 

map:Pesquisadores_dataAtualizacao a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:dataAtualizacao; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.dta_atualizacao_curriculo"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
. 

map:Pesquisadores_sexo a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:sexo; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.cod_sexo"; 
. 

map:Pesquisadores_dataNascimento a d2rq:PropertyBridge; 



d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:dataNascimento; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.dta_nasc"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
. 

map:Pesquisadores_nomeCitacaoBibliografica a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:nomeCitacaoBibliografica; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_citacao_bibliog"; 
. 

map:Pesquisadores_nomeCidadesNascimento a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:nomeCidadesNascimento; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_cidade_nasc"; 
. 

map:Pesquisadores_estadoCivil a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:estadoCivil; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.cod_estado_civil"; 
. 

map:Pesquisadores_nomePai a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:nomePai; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_pai"; 
. 

map:Pesquisadores_nomeMae a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:nomeMae; 
d2rq:column "cvlattes.en_recurso_humano.nme_mae"; 
. 

map:Pesquisadores_ufNascimento a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:ufNascimento; 
d2rq:join "cvlattes.en_recurso_humano.sgl_uf_nasc = 

staging.ibge_uf.sigla_uf"; 
d2rq:join "staging.ibge_uf.codigo_uf = 

staging.geonames_admin1.code_admin1"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_admin1.geonameid@@"; 
. 

map:Pesquisadores_paisNascimento a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:paisNascimento; 
d2rq:join "cvlattes.en_recurso_humano.sgl_pais_nasc = 

cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
d2rq:join "cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_2 = 

staging.geonames_country.code_iso2"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_country.geonameid@@"; 
. 

map:Pesquisadores_enderecoResidencial a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Pesquisadores; 
d2rq:property lattes:enderecoResidencial; 
d2rq:uriPattern "endereco/residencial-

@@cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq@@"; 
. 
 
 
 

map:EnderecosResidenciais a d2rq:ClassMap; 
d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "endereco/residencial-

@@cvlattes.en_endereco_residencial.nro_id_cnpq@@"; 
d2rq:class lattes:EnderecosResidenciais; 
. 

map:EnderecosResidenciais_email a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosResidenciais; 
d2rq:property lattes:email; 



d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.txt_email"; 
. 

map:EnderecosResidenciais_homePage a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosResidenciais; 
d2rq:property lattes:homePage; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_residencial.url_home_page"; 
. 

map:EnderecosResidenciais_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosResidenciais; 
d2rq:property lattes:uf; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.sgl_uf = 

staging.ibge_uf.sigla_uf"; 
d2rq:join "staging.ibge_uf.codigo_uf = 

staging.geonames_admin1.code_admin1"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_admin1.geonameid@@"; 
. 

map:EnderecosResidenciais_cidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosResidenciais; 
d2rq:property lattes:cidade; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.cod_municipio = 

staging.dp_cidade_lattes_ibge.codigo_cidade_lattes"; 
d2rq:join "staging.dp_cidade_lattes_ibge.codigo_cidade_ibge = 

staging.geonames_admin2.code_admin2"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_admin2.geonameid@@"; 
. 

map:EnderecosResidenciais_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosResidenciais; 
d2rq:property lattes:pais; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_residencial.sgl_pais = 

cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
d2rq:join "cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_2 = 

staging.geonames_country.code_iso2"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_country.geonameid@@"; 
. 
 
 

 

## Table cvlattes.en_endereco_profissional 
map:EnderecosProfissionais a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "endereco/profissional-

@@cvlattes.en_endereco_profissional.nro_id_cnpq@@"; 
d2rq:class lattes:EnderecosProfissionais; 
. 

map:EnderecosProfissionais_email a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosProfissionais; 
d2rq:property lattes:email; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.txt_email"; 
. 

map:EnderecosProfissionais_homePage a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosProfissionais; 
d2rq:property lattes:homePage; 
d2rq:column "cvlattes.en_endereco_profissional.url_home_page"; 
. 

map:EnderecosProfissionais_uf a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosProfissionais; 
d2rq:property lattes:uf; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.sgl_uf = 

staging.ibge_uf.sigla_uf"; 
d2rq:join "staging.ibge_uf.codigo_uf = 

staging.geonames_admin1.code_admin1"; 
d2rq:uriPattern 



"http://geonames.org/@@staging.geonames_admin1.geonameid@@"; 
. 

map:EnderecosProfissionais_cidade a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosProfissionais; 
d2rq:property lattes:cidade; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.cod_municipio = 

staging.dp_cidade_lattes_ibge.codigo_cidade_lattes"; 
d2rq:join "staging.dp_cidade_lattes_ibge.codigo_cidade_ibge = 

staging.geonames_admin2.code_admin2"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_admin2.geonameid@@"; 
. 

map:EnderecosProfissionais_pais a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:EnderecosProfissionais; 
d2rq:property lattes:pais; 
d2rq:join "cvlattes.en_endereco_profissional.sgl_pais = 

cvlattes.en_pais.sgl_pais"; 
d2rq:join "cvlattes.en_pais.sgl_iso_code_2 = 

staging.geonames_country.code_iso2"; 
d2rq:uriPattern 

"http://geonames.org/@@staging.geonames_country.geonameid@@"; 
. 

## Table cvlattes.en_idioma 
map:Idiomas a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "cvlattes.en_idioma/@@cvlattes.en_idioma.cod_idioma|

urlify@@"; 
d2rq:class lattes:Idioma; 
. 

map:Idiomas_dsc_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Idiomas; 
d2rq:property lattes:nome; 
d2rq:column "cvlattes.en_idioma.dsc_idioma"; 
. 

map:Idiomas_seq_importancia a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Idiomas; 
d2rq:property lattes:nivelImportancia; 
d2rq:column "cvlattes.en_idioma.seq_importancia"; 
d2rq:datatype xsd:decimal; 
. 

## Table cvlattes.en_resumo_curriculo 
#map:cvlattes.en_resumo_curriculo a d2rq:ClassMap; 

#d2rq:dataStorage map:database; 
#d2rq:uriPattern 

"cvlattes.en_resumo_curriculo/@@cvlattes.en_resumo_curriculo.nro_id_cnpq|
urlify@@"; 

#d2rq:class vocab:cvlattes.en_resumo_curriculo; 
#d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.en_resumo_curriculo"; 
#. 

#map:cvlattes.en_resumo_curriculo__label a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.en_resumo_curriculo; 
#d2rq:property rdfs:label; 
#d2rq:pattern "cvlattes.en_resumo_curriculo 

#@@cvlattes.en_resumo_curriculo.nro_id_cnpq@@"; 
#. 

#map:en_resumo_curriculo_txt_resumo_curriculo a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.en_resumo_curriculo; 
#d2rq:property vocab:en_resumo_curriculo_txt_resumo_curriculo; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "en_resumo_curriculo 

txt_resumo_curriculo"; 
#d2rq:column "cvlattes.en_resumo_curriculo.txt_resumo_curriculo"; 
#. 

#map:en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.en_resumo_curriculo; 
#d2rq:property vocab:en_resumo_curriculo_nro_id_cnpq; 



#d2rq:refersToClassMap map:cvlattes.en_recurso_humano; 
#d2rq:join "cvlattes.en_resumo_curriculo.nro_id_cnpq = 

cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 
#. 

## Table cvlattes.re_idioma_rh 
#map:cvlattes.re_idioma_rh a d2rq:ClassMap; 

#d2rq:dataStorage map:database; 
#d2rq:uriPattern 

"cvlattes.re_idioma_rh/@@cvlattes.re_idioma_rh.nro_id_cnpq|
urlify@@/@@cvlattes.re_idioma_rh.seq_idioma@@"; 

#d2rq:class vocab:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:classDefinitionLabel "cvlattes.re_idioma_rh"; 
#. 

#map:cvlattes.re_idioma_rh__label a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property rdfs:label; 
#d2rq:pattern "cvlattes.re_idioma_rh 

#@@cvlattes.re_idioma_rh.nro_id_cnpq@@/@@cvlattes.re_idioma_rh.seq_idioma@@"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_seq_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_seq_idioma; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh seq_idioma"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.seq_idioma"; 
#d2rq:datatype xsd:decimal; 
#. 

#map:re_idioma_rh_dsc_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_dsc_idioma; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh dsc_idioma"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.dsc_idioma"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_nvl_leitura a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_leitura; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_leitura"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_leitura"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_nvl_conversacao a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_conversacao; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_conversacao"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_conversacao"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_nvl_escrita a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_escrita; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_escrita"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_escrita"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_nvl_compreensao a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nvl_compreensao; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh nvl_compreensao"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.nvl_compreensao"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_txt_observacao a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_txt_observacao; 
#d2rq:propertyDefinitionLabel "re_idioma_rh txt_observacao"; 
#d2rq:column "cvlattes.re_idioma_rh.txt_observacao"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_cod_idioma a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_cod_idioma; 
#d2rq:refersToClassMap map:cvlattes.en_idioma; 
#d2rq:join "cvlattes.re_idioma_rh.cod_idioma = 



cvlattes.en_idioma.cod_idioma"; 
#. 

#map:re_idioma_rh_nro_id_cnpq a d2rq:PropertyBridge; 
#d2rq:belongsToClassMap map:cvlattes.re_idioma_rh; 
#d2rq:property vocab:re_idioma_rh_nro_id_cnpq; 
#d2rq:refersToClassMap map:cvlattes.en_recurso_humano; 
#d2rq:join "cvlattes.re_idioma_rh.nro_id_cnpq = 

cvlattes.en_recurso_humano.nro_id_cnpq"; 
#. 
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Abstract. The publication of open data on the Web is a world trend. Linked  
Data is a new model of publish open data proposed  by Tim Berners-Lee as an  
alternative to existing models. Its architecture, inherited from classic Web, in  
Berners-Lee words, will  allow the creation of the Web of data.  This paper  
presents the state of the art in open data publication using linked data and a  
pratical  application  of  some  in  publication  of  the  Curriculum  Lattes,  
obtaining  a  comparative  evaluation  of  some  approaches  applicable  in  
publication of data from relational databases.

Resumo. A publicação de dados abertos na Web é uma tendência mundial.  
Linked data é um novo modelo de publicação de dados abertos proposto por  
Tim  Berners-Lee  como  uma  alternativa  aos  modelos  existentes.  A  sua  
arquitetura, herdada da Web clássica, nas palavras de Berners-Lee, permitirá  
a criação da Web de dados. Esse artigo apresenta o trabalho desenvolvido no  
estudo do estado da arte da publicação de dados abertos utilizando linked  
data.  Complementado com a aplicação prática na publicação de dados do  
Currículo Lattes, obteve-se a avaliação comparativa de algumas abordagens  
aplicáveis à dados provenientes de bancos de dados relacionais.

6. Introdução

Dados abertos (Open Data, do original em inglês) se tornou uma das tendências em 
termos de tecnologia na última década, observando-se seu crescimento gradativamente 
mais  acentuado  nos  últimos  anos.  Especialmente  em  algumas  esferas,  como  a 
administração pública, é ainda mais visível o aumento da importância desse novo modo 
de  se pensar  o  acesso à  dados e  informações.  Um dos fatos  que mais  reforça  essa 
percepção é a criação, por parte de diversos governos nacionais ao redor do mundo, de 
iniciativas centralizadas para abertura de dados governamentais.

A publicação de dados abertos busca estabelecer novos limites para a construção 
coletiva  de conhecimento.  Com a disponibilização de  dados abertos  podem-se criar 
novos produtos e serviços sobre estes. Tais produtos e serviços podem ser criados por 
qualquer um: governos, entidades privadas ou cidadãos comuns. Isso permite que as 
aplicações desses produtos e serviços sejam as mais variadas, logo, os benefícios e os 
beneficiários também.

Porém, para a criação coletiva de aplicações e serviços não basta apenas que 
tenhamos  dados  abertos.  É  preciso  que  esses  dados  sejam úteis,  e  que  possam ser 
processados por máquinas. Isso quer dizer, os dados precisam estar em formatos úteis 
para  as  aplicações  que  irão  consumi-los.  Existem  muitos  padrões  e  formatos  que 
permitem esse tipo de disponibilização. No entanto, Tim Bernes-Lee, o criador da Web, 



defende o uso dos padrões da Web Semântica para a disponibilização de dados abertos. 
Ele propõe a adoção do open linked data, pois além da disponibilização de dados em 
formato interpretável por máquinas, este modelo permite o enriquecimento semântico 
de dados através de ligações (links) entre eles.

Para aproveitarmos os benefícios desse novo modelo de publicação é importante 
conhecer a fundo sua definição e  seus princípios.  Por isso,  esse artigo apresenta os 
princípios de linked data e como pode ser implementado em nossas aplicações diárias, 
mesmo em aplicações legadas, impacto com mínimo ou inexiste.

7. Linked Data

O termo  linked data refere-se à um conjunto de melhores práticas para publicação e 
interligação de dados estruturados na Web. Essas melhores práticas, foram introduzidas 
por Tim Berners-Lee em sua nota técnica da arquitetura Web intitulada “Linked Data” e 
se tornaram conhecidas como princípios do Linked Data. Os princípios são:

• Usar URIs como nomes para as coisas.

• Usar HTTP URIs, assim pessoas podem consultar esses nomes.

• Quando  alguém  consultar  uma  URI,  prover  informações  úteis,  usando 
padrões (RDF, SPARQL).

• Incluir links para outras URIs, então poderá se descobrir mais coisas.

O desenvolvimento e o uso de padrões permitiu à Web existir e se desenvolver 
através diversas arquiteturas, permitindo assim o seu crescimento. Os hyperlinks podem 
apontar para documentos que estão em diferentes servidores da Web, cada um podendo 
residir sobre uma arquitetura totalmente diferente dos demais. Por isso, dentre outros 
motivos, o uso de padrões foi imprescindível para o sucesso da Web. Seria impossível 
para a Web desenvolver-se tanto se não houvessem padrões abertos que pudessem ser 
implementados sobre toda e qualquer plataforma, permitindo assim a interoperabilidade.

A ideia básica do linked data é aplicar a arquitetura da World Wide Web e seus 
padrões para compartilhar dados estruturados em uma escala global. A Web clássica, ou 
de  hipertextos,  é  construída  sobre  um pequeno conjunto de  padrões:  URI (Uniform 
Resource  Identifiers);  HTTP  (Hypertext  Transfer  Protocol);  e  HTML  (Hypertext  
Markup Language). Além disso, a Web clássica foi construída sobre a ideia de apontar 
hyperlinks entre os documentos Web.

Linked data utiliza os atuais padrões URI, como identificação global e HTTP 
como mecanismo de acesso universal. No entanto, enquanto a unidade primaria da Web 
de hipertextos eram documentos HTML,  linked data é formada por dados em RDF. 
Outra grande diferença entre esses dois paradigmas é que na Web clássica os hyperlinks 
entre os documentos em hipertexto não eram tipificados, ao passo que a Web de dados 
usa o RDF para fazer links tipificados entre coisas arbitrárias do mundo real.

7.1. URIs como identificadores

Para  publicar  dados  na  Web  os  itens  de  um  domínio  de  interesse  precisam, 
primeiramente,  serem  identificados.  Essas  são  as  coisas  que  as  propriedades  e  os 
relacionamentos irão descrever, e podem ser documentos Web, bem como objetos do 
mundo real ou conceitos abstratos. Como linked data é construído diretamente sobre a 
arquitetura da Web o termo recurso, herdado da arquitetura Web, é usado para se referir 
as coisas de interesse, e são identificadas usando-se URIs, especificamente URIs HTTP.



Na figura 1 temos um exemplo de como utilizar URIs para identificar entidades 
do  mundo  real,  e  seus  relacionamentos.  A figura  apresenta  uma  equipe  da  fictícia 
produtora  de  filmes  Big Lynx. Nela  estão  o  câmera  Matt Briggs,  bem  como  dois 
assistentes,  Linda Meyer e  Scott Miller,  todos identificados por  URIs  HTTP com o 
namespace da  Big Lynx. O fato, abstrato, de eles se conhecerem, é representado por 
uma linha que tem um relacionamento do tipo http://xmlns.com/foaf/0.1/knows.

É possível no exemplo saber facilmente o que e quem são os objetos descritos 
pelas  URIs  pela  construção  do  identificador.  O  namespace biglynx.co.uk/people  
contextualiza que os objetos descritos são pessoas que pertencem ao domínio, ou tem 
algum  vínculo,  com  a  Big Lynx. Percebe-se,  portanto,  que  é  possível  identificar 
facilmente os objetos com URIs, de forma a permitir seu rápido reconhecimento, bem 
como o tratamento da ambiguidade de termos.

7.2. URIs dereferenciáveis

Dereferenciar significa retornar algo que é referenciado por um identificador. No caso 
de  linked data, quando falamos em dereferenciar uma URI, nos referimos à receber a 
descrição ou o documento associado à um objeto identificado por determinado URI, 
chamado de  representação. No entanto é desejável que um mesmo recurso possa ter 
várias representações, ou seja, ser representado em diversos formatos, dependendo da 
aplicação cliente. 

Uma pessoa ao acessar uma URI através de um navegador Web provavelmente 
não gostaria de ver um arquivo RDF/XML puro como retorno. Para esse cliente seria 
muito mais interessante uma página HTML com a descrição do objeto formatada. Já 
para  um  aplicação  de  crawling muito  melhor  receber  essa  descrição  em  formato 
adequado para processamento. O protocolo HTTP permite negociação de conteúdo.

É importante entender a diferença entre usar URIs para identificar uma coisa e o 
documento Web que representa essa coisa. De acordo com os guias da W3C exitem dois 
tipos  de  recursos:  recursos  de  informação,  quando  todas  as  suas  características 
essenciais podem ser transmitidas em uma mensagem; e recursos de não informação, 
quando o que é transmitido em uma mensagem é apenas uma abstração do objeto real.

Figura 1: URIs são usadas para descrever pessoas e as relações entre elas.



7.3. RDF

Como dito  anteriormente,  para  permitir  que  diferentes  aplicações  possam processar 
conteúdo da Web, é de extrema importância que haja um padrão de conteúdo. Tal como 
o HTML é esse padrão para a  Web clássica,  em  linked data esse  padrão  é  o RDF 
(Resource  Description  Framework).  É,  portanto,  através  deste  padrão  que  os  dados 
devem ser representados na Web. RDF provê um modelo de dados que é extremamente 
simples por um lado, mas estritamente adaptado para a arquitetura Web por outro.

RDF é um modelo de dados que é expresso na simples forma de triplas “sujeito-
predicado-objeto”.  Se trocarmos predicado por um verbo, e nomear sujeito  e objeto 
teremos algo com: João conhece Maria; ou Bola é redonda. É dessa forma simples que 
os dados podem facilmente serem representados e construídos em estruturas muito mais 
complexas.

Há dois tipos principais de triplas RDF podem ser distinguidos: triplas literais e 
ligações RDF. As  triplas literais têm como objeto sempre um dado primitivo.  Já as 
ligações RDF representam ligações tipificadas entre dois recursos. As ligações RDF são 
a base da Web de dados, pois uma entidade referenciada por um URI é formada por 
diversos outros URIs que podem ser retornados.

8. Publicando Linked Data

Embora existam diversos tipos de fontes de dados que podem ser conectados com a 
Web de dados, uns poucos padrões de publicação são necessários  para atender a todos 
os casos. Na figura 2, retirada do livro de Chris Bizer e Tom Heath, temos um diagrama 
dos padrões de publicação mais comuns em forma de workflow.

A primeira coisa a ser observada ao selecionar um workflow para publicação de 

Figura 2: Workflows para publicação de Linked Data. Fonte: linked data book



linked data é a natureza dos dados de entrada. Para cada tipo de dado de entrada há um 
padrão, ou alguns padrões, que permitem a publicação de tais dados. Outra consideração 
importante na decisão do padrão e do workflow a ser adotado na publicação de linked 
data é o volume e o dinamismo de atualização dos dados a serem publicados.

8.1. Geradores RDF

Os geradores RDF, ou RDFizers como são conhecidos em inglês, são toda e qualquer 
ferramenta que tenha por função a transformação um modelo de dados qualquer para 
RDF.  Essas  ferramentas  normalmente  possuem  como  saída  para  arquivo  RDF  e 
potencialmente para servidores RDF diretamente, ou indiretamente através de arquivo 
RDF/XML.

Tendo em vista  que  as  fontes  dos  geradores  RDF podem ser  qualquer  dado 
estruturado e até dado não estruturado, e que a saída pode ser em arquivo RDF – e em 
alguns casos diretamente para servidores RDF –, essa classe de ferramenta pode ser 
utilizada em 4 abordagens distintas:

• Dados  estruturados  (incluindo  banco  de  dados  relacionais)  publicados 

através de servidores RDF;

• Dados  estruturados  (incluindo  banco  de  dados  relacionais)  publicados 

através de arquivos estáticos;

• Dados não estruturados publicados através de servidores RDF;

• Dados não estruturados publicados através de arquivos estáticos;

8.2. Servindo arquivos estáticos

Produzir  arquivos  RDF  estáticos  e  publicá-los  através  de  um  servidor  Web 
provavelmente é o meio mais fácil  de se publicar  linked data pequenos volumes de 
dados criado manualmente; ou dados gerados ou exportado por softwares que somente 
geram arquivos como saída.

Para a publicação de linked data através dessa abordagem é necessário somente 
gerar o(s) arquivo(s) RDF, e colocá-lo(s) em um servidor Web, por exemplo Apache 
HTTP Server74.  Por  conta  da  simplicidade,  essa  é  a  abordagem mais  utilizada  para 
publicação de dados de vocabulário (RDFS, OWL), ou perfis pessoais (FOAF) em RDF.

8.3. Servidores RDF

Os servidores RDF, ou  RDF triplestore no original em inglês, são ferramentas com o 
propósito específico de armazenar e manter dados em triplas RDF. Algumas ferramentas 
suportam o armazenamento interno, em estruturas próprias, outros utilizam bancos de 
dados  relacionais  para  a  persistência  dos  dados,  e  alguns  permitem  ambas  as 
abordagens.

Todos  os  servidores  RDF  possuem  como  característica  comum  o  suporte  à 
linguagens de consulta RDF. Notavelmente, o atual padrão suportado é a linguagem 
SPARQL, apesar de algumas ferramentas possuírem também suporte à outros padrões, e 
em alguns casos possuírem linguagem proprietária da ferramenta.

74 http://projects.apache.org/projects/http_server.html



8.4. Wrappers RDB2RDF

Os wrappers RDB2RDF (Relational Database to RDF) são uma camada de aplicação 
que abstraem do cliente o acesso à bases de dados relacionais, apresentando os dados 
em  forma  de  RDF.  Essas  camadas  funcionam  utilizando  uma  configuração  de 
mapeamento entre a estrutura relacional e a estrutura em RDF, podendo esta ser em 
RDFS ou OWL, por exemplo. A grande vantagem dessas ferramentas é poder expor de 
forma simples e clara dados legados em modelo relacional em na Web na forma de 
linked data.

A abordagem baseada no uso de wrappers é a mais utilizada para publicar dados 
de sistemas legados na forma de  linked data. O principal motivo é, além da relativa 
facilidade de implementação, manter intacta a estrutura de dados existente, evitando que 
aplicações legadas venham a deixar de funcionar.

Outro fator que pode contar na adoção desse tipo de solução é a velocidade de 
atualização dos dados publicados. Por utilizar um mapeamento direto para o banco de 
dados  relacional,  essa  abordagem  cria  uma  solução  on the fly,  ou  seja,  os  dados 
publicados são disponibilizados imediatamente após sua criação no banco de dados.

Duas  ferramentas  serão  estudadas  para  essa  abordagem:  D2R  Server  e  o 

OpenLink Virtuoso, que além de um servidor RDF, possui o Virtuoso RDF View, uma 

ferramenta que permite mapear outras bases de dados relacionais para RDF.

8.5. Servidores linked data

Nem todos os servidores RDF possuem uma interface linked data, não permitindo assim 
a publicação dos dados na Web de Dados. Para permitir que dados armazenados nesses 
servidores RDF pudessem ser publicados surgiu uma nova classe de ferramentas, ou 
servidores, ou as interfaces, linked data.

De  forma  simples  e  resumida,  os  servidores  linked  data atuam  como  uma 
camada de  acesso  linked data para  pontos  de  acesso  SPARQL.  Normalmente  essas 
interfaces apresentam visões HTML e RDF/XML dos dados armazenados no servidor 
RDF. Um desses casos é o Pubby.

9. Consumindo Linked Data

De acordo com os princípios de linked data, todos os dados publicado na Web se tornam 
parte de um único espaço global de dados. Em geral as aplicações são construídas no 
intuito de explorar as seguintes propriedades da arquitetura linked data:

• Acesso e representação padronizada de dados. Integrar  linked data de 
diferente fontes é muito mais fácil se comparado à integração de dados 
provenientes  de  APIs  Web  2.0  proprietárias,  pois  linked  data é 
disponibilizado em um modelo de dados e mecanismo de acesso padrões, 
além de que os dados são publicados de uma maneira autodescritiva.

• Abertura  da  Web  de  dados.  A arquitetura  de  linked  data é  aberta  e 
permite a descoberta de novas fontes de dados em tempo de execução. Isso 
permite que aplicações automaticamente obtenham vantagem do uso de 



novas fontes logo que elas são disponibilizadas na Web de dados.

9.1. SPARQL

SPARQL é a linguagem de consulta para dados RDF padronizada pela W3C. O nome é 
um acrônimo para  Simple Protocol and RDF  Query Language (Protocolo Simples e 
Linguagem de Consulta RDF).

Pode ser usada para expressar consultas através de diversas fontes de dados, 
independentemente de os dados estarem nativamente em RDF ou somente visualizados 
como RDF através  de uma camada auxiliar,  um  wrapper D2R Server por exemplo. 
SPARQL permite consultar por padrões de grafos obrigatórios ou opcionais juntamente 
com conjunções (operador  and) e disjunções (operador or). Suporta teste de valores 
extensível e restrição de consultas por fonte do grafo RDF. Os resultados das consultas 
podem ser um conjunto de resultados – diversas linhas com os valores em colunas, 
similar ao resultado de consultas SQL – ou um grafo RDF.

9.2. Navegadores

Da mesma forma que navegadores  Web permitem usuários  navegar  em documentos 
HTML, seguindo  links de hipertexto, navegadores  linked data, permitem aos usuários 
navegar entre bancos de dados RDF, seguindo  links RDF. O navegador  Disco75 segue 
exatamente  a  mesma  abordagem  dos  navegadores  Web,  pode  ser  visto  como  uma 
aplicação direta da abordagem de navegação hipertexto para a Web de dados.

Dados  estruturados,  porém  apresentam  diferenças  em  relação  à  documentos 
Web, e portanto é desejável uma abordagem mais adequada para navegar na Web de 
dados. Obviamente é necessário navegar entre fontes de dados seguindo links, mas não 
somente isso, agregar esses dados também é importante para potencializar a análise de 
dados. Os navegadores Tabulator76 e Marbles77, por exemplo, procuram estabelecer uma 
navegação aliada à agrupamentos de dados de diversas fontes. Esses navegadores unem 
dados de diversas fontes. No Marbles indicadores coloridos ao lado de uma propriedade 
indicam as fontes onde aquela informação foi encontrado.

9.3. Buscadores

Existem dois tipos distintos de ferramentas de busca para linked data. O primeiro grupo 
tem uma abordagem similar  aos  sistemas  de  busca  da  Web  com os  quais  estamos 
acostumados, Google, Yahoo!, Bing etc. Possuem busca baseadas em palavras-chaves e 
serviços orientados para atender usuários humanos. Nesse grupo estão os buscadores 
Sig.ma78, Falcons79 e SWSE80. Todos apresentam características e capacidades distintas, 
mas  estas  não  serão  abordadas  nesse  trabalho.  No  mesmo  grupo,  mas  com  uma 
distinção  um  pouco  maior,  por  ter  um  motor  de  busca  focado  em  consultas  mais 
complexas, está o VisiNav81.

No outro grupo concentram-se motores de busca destinados a servirem outras 
aplicações construídas sobre a Web de dados. Essas aplicações orientadas à indexação 
provêm APIs  através  das  quais  aplicações  linked data podem encontrar  documentos 

75 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/ng4j/disco
76 http://www.w3.org/2005/ajar/tab
77 http://marbles.sourceforge.net/
78 http://sig.ma
79 http://ws.nju.edu.cn/falcons
80 http://www.swse.org
81 http://visinav.deri.org



RDF que referenciam determinado URI ou contém determinada palavra-chave. Nesse 
grupo então ferramentas como Sindice82,  Swoogle83 e  Watson84. A ideia por trás dessas 
ferramentas é evitar que cada aplicação precise ter sua própria infraestrutura para fazer 
o processo de crawling, e descobrir mais dados relacionados.

10. Publicação de dados do currículo Lattes

Com o desenvolvimento prático da publicação dos dados do Currículo Lattes através de 
três abordagens, foi possível compreender melhor os princípios da publicação de dados 
abertos com linked data. Essa seção apresenta uma avaliação comparativa dos métodos 
e  ferramentas  utilizados  com  base  no  que  foi  observado  durante  o  processo  de 
desenvolvimento prático.

Para uma compreensão mais clara e objetiva, a apresentação dos resultados será 
feita através de quadro comparativo, mostrando de forma sintática os que foi avaliado. 
Para melhor compreensão, os quadros comparativos serão apresentados por tema. Cada 
tema terá 3 colunas: Característica, Ferramenta/Método, Avaliação.

Uma das decisões de arquitetura necessária na publicação de  linked data, é o 
tipo de URI que será utilizado. Em linhas gerais pode-se recomendar a utilização de 
URI 303 para dados, e URI hash para vocabulários. O quadro comparativo apresenta de 
forma mais detalhada essas informações.

Formato URI

Característica Método Avaliação

Publicação  de  vocabulários 
(ontologias e RDF schema)

URI hash É a abordagem mais adequada para o caso por 
esse  tipo  de  publicação  não  conter  grande 
volume de dados, e a publicação com URI hash 
ser mais simples e ter menor latência de rede.

URI 303 Não  é  a  mais  indicada  por  conta  da 
complexidade  maior  em  configurar  e 
disponibilizar os dados. Tal complexidade não 
compensa frente ao volume de dados pequeno e 
alta latência de rede.

Publicação  de  pequenos 
volumes  de  dados  criados 
manualmente  ou  através  de 
ferramentas  que  gerem 
RDF/XML

URI hash É adequada, e especialmente recomendada pela 
facilidade  de  publicação.  É  preciso,  porém, 
observar  o  volume  de  os  dados,  pois  essa 
abordagem envia todos os dados de um arquivo, 
não somente da instância requerida.

URI 303 Não é  a  mais  utilizada  pela  complexidade  de 
publicação, sendo necessário a utilização de um 
servidor  linked  data,  ou  trabalho  extra  para 
separação dos dados em diversos arquivos, um 
para cada entidade.

Publicação de grande volumes 
de dados.

URI hash Não recomendada pelo grande volume de dados 
extra transmitido pela rede.

URI 303 É  a  abordagem  mais  adequada  para  grandes 
volumes de dados.

Outra decisão importante na publicação de dados a partir de fontes em bancos de 

82 http://sindice.com
83 http://swoogle.umbc.edu
84 http://kmi-web05.open.ac.uk



dados  relacionais  é  o  tipo  de  abordagem  de  publicação.  Utilizando  triplificação  e 
armazenamento  em  servidores  RDF  ou  o  mapeamento  RDB2RDF.  O  quadro 
comparativo apresenta as variáveis a serem consideradas e a melhor opção de acordo 
com cada caso.

Abordagem de Publicação

Característica Método Avaliação

Dificuldade  de 
implementação

wrapper 
RDB2RDF

É o método mais fácil de ser implementado, com o uso de 
ferramentas como o D2R Server e o Virtuoso RDF View é 
possível  disponibilizar  os  dados  em questão  de  poucas 
horas, até minutos se utilizado o mapeamento automático.

triplificação e 
servidor RDF

Apresentar  maior  complexidade  de  implementação. 
Necessita  a  criação  de  um  processo  de  mapeamento  e 
extração dos dados relacionais para RDF, para posterior 
inserção na base de dados RDF. A maioria dos servidores 
RDF  não  possui  interface  linked  data,  acarretando  na 
necessidade de configuração de uma ferramenta para isso, 
ex.  Pubby.  E mesmo os que possuem como o Virtuoso 
precisam de um trabalho adicional para configuração das 
interfaces linked data.

Volumes de dados wrapper 
RDB2RDF

Mais indicado para volumes pequenos e médios, apesar 
de  poder  suportar  grandes  volumes,  mas  com  menos 
eficiência que servidores RDF.
Os wrappers mapeiam a requisição RDF para a estrutura 
relacional,  e  após  isso  executam  uma  ou  diversas 
consultas ao banco de dados para responder  a requisição. 
Isso gera um consumo muito grande de processamento e 
banda,  tornando  essa  uma  solução  menos  eficiente  em 
termos  computacionais,  especialmente  com  grandes 
volumes.

triplificação e 
servidor RDF

Mais  indicado  para  grandes  volumes  de  dados.  Por 
trabalhar  com  dados  já  “RDFizados”,  sua  eficiência 
computacional para lidar com grandes volumes de dados 
RDF é superior aos wrappers.

Periodicidade  de 
atualização  dos 
dados

wrapper 
RDB2RDF

Recomendado para dados que são atualizados com grande 
frequência,  e  especialmente  quando  se  deseja  sua 
imediata disponibilização.

triplificação e 
servidor RDF

Mais  adequado  à  dados  estáticos  ou  com  modificação 
lenta ou periódica.

Em termos de ferramentas podem ser comparadas o Virtuoso Univesal Database 
e o Sesame como servidores RDF, e as interfaces de publicação D2R Server, Virtuoso e 
Pubby.  No  primeiro  quadro  comparativo  são  comparadas  as  os  servidores  RDF 
observando  as  características  que  cada  uma das  ferramentas  disponibiliza  e  de  que 
forma. No segundo o Pubby é utilizado na comparação com a interface linked data do 
servidor RDF Virtuoso e do wrapper D2R Server. Entre as características consideradas 
que  a  ferramenta  entrega  ao  desenvolvedor,  avaliou-se,  também,  a  facilidade  de 
implementação das soluções.



Servidor RDF

Característica Ferramenta Avaliação

Linguagem  de 
Consulta suportada

Virtuoso SPARQL

Sesame SPARQL
SeQRL

Interface  linked 
data incluída

Virtuoso Sim

Sesame Não

Armazenamento Virtuoso Armazenamento em estrutura específica
Armazenamento interno em estrutura relacional
Armazenamento em banco de dados relacional
Armazenamento em estruturas XML

Sesame Armazenamento em memória
Armazenamento em estrutura específica
Armazenamento em banco de dados relacional

Carga de dados Virtuoso SPARQL/Update (SPARUL)
Via interface gráfica
Via função através  da ferramenta  de linha de comando 
isql

Sesame SPARQL/Update (SPARUL)
Via interface gráfica
Via script .bat/.sh



Interface Linked Data

Característica Ferramenta Avaliação

Método  de 
configuração  a 
interface  linked 
data

D2R Server Algumas  linhas  opcionais  no  arquivo  build.xml do 
servidor

Virtuoso Sponger
Criação de procedures no banco
Mapeamento no Sponger
Configuração de reescrita de URI

Pubby Arquivo de configuração em formato N3
Ontologia própria e simples

Tipos  de  dados 
suportados

D2R Server HTML
RDF/XML

Virtuoso HTML
RDF/XML
N3/Turtle
RDF/JSON
ODATA/ATOM
ODATA/JSON

Pubby HTML
RDF/XML
N3/Turtle

Customização  das 
URIs

D2R Server Customização não suportada

Virtuoso Customização  virtualmente  ilimitada  devido  ao 
mecanismos de reescrita de URI

Pubby Customização  suportada mas limitada

Complexidade  de 
implementação

D2R Server Muito baixa

Virtuoso Altíssima

Pubby Baixa

Com base nos quadros comparativos dessa seção é possível fazer decisões sobre 
quais abordagens e ferramentas utilizar de acordo com a necessidade do caso que se 
queira implementar.  Essas não são regras,  mas são indicativos das características de 
cada opção e podem auxiliar na criação mais eficiente e eficaz de soluções baseadas em 
linked data.

11. Conclusão

Certamente o movimento de publicação de dados abertos, que vêm ganhando força nos 
últimos anos, tende a se tornar cada vez mais forte. A adoção do  linked data para a 
publicação  de  dados  abertos  também  é  uma  tendência  ascendente.  A  adoção  do 
paradigma por  diversas  organizações,  não só de governo ou da  área científica,  mas 
também do  meio  corporativo,  reforça  a  confiança  nessa  tendência.  Acredita-se  que 
dentro  de  alguns  poucos  anos,  linked  data seja  o  paradigma  padrão  de  fato  na 
disponibilização de dados abertos. Se isso realmente se confirmar, poderemos passar de 
um espaço global de informação, para uma espaço global de dados, que poderá ser a 
base para novas soluções de conhecimento do futuro.

A arquitetura proposta pelo projeto é um dos fatores de sucesso do linked data. 
Por reaproveitar as tecnologias existentes, repensando a ótica de sua utilização torna a 



sua  adoção  muito  mais  fácil,  e  a  disponibilização  de  ferramentas  quase  imediata. 
Profissionais  capazes  de  adotar  um  novo  modelo,  e  ferramentas  disponíveis  que 
permitam isso, são imprescindíveis para a evolução de qualquer tecnologia, paradigma 
ou plataforma.

Executar  uma  avaliação  comparativa  de  métodos  e  ferramentas  para  a 
publicação  de  linked  data,  identificando  em quais  casos  qual  abordagem é  a  mais 
adequada é uma atividade importante para facilitar o entendimento e adoção de novos 
desenvolvedores  nessa  tecnologia.  Essa  avaliação  é  o  principal  artefato  de 
conhecimento produzido por esse trabalho, pois oferece uma indicação clara e objetiva 
para orientar futuros trabalhos de publicação com linked data.

Referências

C. Bizer, T. Heath, and T. Berners-Lee, “Linked Data - The Story So Far,” International  
Journal on Semantic Web and Information Systems, vol. 5, no. 3, pp. 1–22, 2009.

C.  Bizer,  R.  Cyganiak,  and  T.  Heath,  “How to  Publish  Linked  Data  on  the  Web,” 
Publish, vol. 20, no. October, p. 43, 2007.

I. Jacobs and N. Walsh, “Architecture of the World Wide Web, Volume One,”  W3C 
Recommendation,  2004.  [Online].  Available:  http://www.w3.org/TR/webarch/. 
[Accessed: 2011].

L.  Sauermann and R.  Cyganiak,  “Cool  URIs  for  the Semantic  Web,”  W3C Interest 
Group Note, 2008.

R. Fielding et al., “RFC2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1,” RFC Editor   
United States. RFC Editor, United States, 1999.

T.  Berners-Lee,  “Linked  Data,”  W3C  Design  Issues,  2006.  [Online].  Available: 
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.

T. Heath and C. Bizer, Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, 1st ed. 
New York, New York, USA: Morgan & Claypool Publishers, 2011, p. 137.

Wikipedia, “Dereferenceable Uniform Resource Identifier,” 2011. [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dereferenceable_Uniform_Resource_Identifier. 
[Accessed: 2011].

Wikipedia,  “Namespace,”  2011.  [Online].  Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Namespace. [Accessed: 2011].

Wikipedia,  “Triplestore,”  2011.  [Online].  Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore. [Accessed: 2011].



Anexo 1 – Esquema DTD do Currículo Lattes



Anexo 2 – Arquivo de mapeamento D2RQ de exemplo
@prefix map: <file:/Users/richard/D2RQ/workspace/D2RQ/doc/example/mapping-
iswc.n3#> . 
@prefix vocab: <vocab/> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 
@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> . 
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> . 
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> . 
@prefix iswc: <http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#> . 
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#> . 
@prefix jdbc: <http://d2rq.org/terms/jdbc/> . 

map:database a d2rq:Database; 
d2rq:jdbcDriver "com.mysql.jdbc.Driver"; 
d2rq:jdbcDSN "jdbc:mysql://127.0.0.1/iswc?autoReconnect=true"; 
d2rq:username "root"; 
jdbc:keepAlive "3600"; # sends noop-query every 

3600 seconds 
# jdbc:keepAliveQuery "SELECT 1"; # optional custom noop-query 

. 

# Table conferences 
map:Conferences a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "conferences/@@conferences.ConfID@@"; 
d2rq:class iswc:Conference; 
. 

map:conferences_Name a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Conferences; 
d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:column "conferences.Name"; 
. 

map:conferences_Date a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Conferences; 
d2rq:property dc:date; 
d2rq:column "conferences.Date"; 
. 

map:conferences_Location a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Conferences; 
d2rq:property iswc:location; 
d2rq:column "conferences.Location"; 
. 

map:conferences_Datum a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Conferences; 
d2rq:property vocab:startDate; 
d2rq:column "conferences.Datum"; 
d2rq:datatype xsd:dateTime; 
d2rq:condition "conferences.Datum != '0000'"; 
. 

# Table organizations 
map:Organizations a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "organizations/@@organizations.OrgID@@"; 
d2rq:class iswc:Organization; 
. 

map:organizations_Type_U a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Organizations; 
d2rq:property rdf:type; 

    d2rq:uriPattern 
"http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#University"; 



    d2rq:condition "organizations.Type = 'U'"; 
. 

map:organizations_Type_D a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Organizations; 
d2rq:property rdf:type; 

    d2rq:uriPattern 
"http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Department"; 
    d2rq:condition "organizations.Type = 'D'"; 

. 
map:organizations_Type_I a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Organizations; 
d2rq:property rdf:type; 

    d2rq:uriPattern 
"http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Institute"; 
    d2rq:condition "organizations.Type = 'I'"; 

. 
map:organizations_Name a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Organizations; 
d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:column "organizations.Name"; 
. 

map:organizations_Homepage a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Organizations; 
d2rq:property foaf:homepage; 
d2rq:uriColumn "organizations.Homepage"; 
. 

map:organizations_ADR a d2rq:PropertyBridge; 
    d2rq:belongsToClassMap map:Organizations; 
    d2rq:property vcard:ADR; 
    d2rq:refersToClassMap map:PostalAddresses; 
    . 

# Postal addresses of organizations 
map:PostalAddresses a d2rq:ClassMap; 
    d2rq:dataStorage map:database; 
    d2rq:bNodeIdColumns "organizations.OrgID"; 
    . 
map:addresses_Address a d2rq:PropertyBridge; 
    d2rq:belongsToClassMap map:PostalAddresses; 
    d2rq:property vcard:Street; 
    d2rq:column "organizations.Address"; 
    . 
map:addresses_Location a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:PostalAddresses; 
d2rq:property vcard:Locality; 
d2rq:column "organizations.Location"; 
. 

map:addresses_Postcode a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:PostalAddresses; 
d2rq:property vcard:Pcode; 
d2rq:column "organizations.Postcode"; 
. 

map:addresses_Country a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:PostalAddresses; 
d2rq:property vcard:Country; 
d2rq:column "organizations.Country"; 
. 

# Table papers 
map:Papers a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "papers/@@papers.PaperID@@"; 

    d2rq:condition "papers.Publish = 1"; 
d2rq:class iswc:InProceedings; 

    d2rq:class foaf:Document; 
. 

map:papers_Title a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 



d2rq:property dc:title; 
d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:column "papers.Title"; 
d2rq:lang "en"; 
. 

map:papers_Abstract a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 

    d2rq:property dcterms:abstract; 
d2rq:column "papers.Abstract"; 
. 

map:papers_Year a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 
d2rq:property dc:date; 

    d2rq:column "papers.Year"; 
d2rq:datatype xsd:gYear; 
. 

map:papers_Conference a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 
d2rq:property iswc:conference; 
d2rq:refersToClassMap map:Conferences; 
d2rq:join "papers.Conference = conferences.ConfID"; 
. 

# Table rel_paper_topic 
map:rel_paper_topic1 a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 
    d2rq:property skos:primarySubject; 
    d2rq:property skos:subject; 
    d2rq:refersToClassMap map:Topics; 

d2rq:condition "rel_paper_topic.RelationType = 1"; 
d2rq:join "rel_paper_topic.PaperID = papers.PaperID"; 
d2rq:join "rel_paper_topic.TopicID = topics.TopicID"; 
. 

map:rel_paper_topic2 a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 

    d2rq:property skos:subject; 
    d2rq:refersToClassMap map:Topics; 

d2rq:condition "rel_paper_topic.RelationType = 2"; 
d2rq:join "rel_paper_topic.PaperID = papers.PaperID"; 
d2rq:join "rel_paper_topic.TopicID = topics.TopicID"; 
. 

# n:m table rel_person_paper 
map:rel_person_paper a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Papers; 
d2rq:property dc:creator; 
d2rq:refersToClassMap map:Persons; 
d2rq:join "persons.PerID = rel_person_paper.PersonID"; 
d2rq:join "rel_person_paper.PaperID = papers.PaperID"; 
. 

# Table persons 
map:Persons a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "persons/@@persons.PerID@@"; 
d2rq:class foaf:Person; 
. 

map:persons_Type a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property rdf:type; 
d2rq:uriPattern 

"http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#@@persons.Type@@"; 
. 

map:persons_Name a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property foaf:name; 

    d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:pattern "@@persons.FirstName@@ @@persons.LastName@@"; 
. 



map:persons_Address a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property iswc:address; 
d2rq:column "persons.Address"; 
. 

map:persons_Email a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property foaf:mbox; 
d2rq:uriPattern "mailto:@@persons.Email@@"; 
. 

map:persons_Homepage a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property foaf:homepage; 
d2rq:uriColumn "persons.Homepage"; 
. 

map:persons_Phone a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property iswc:phone; 
d2rq:column "persons.Phone"; 
. 

map:persons_Photo a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property foaf:depiction; 
d2rq:uriColumn "persons.Photo"; 
. 

# n:m table rel_person_topic 
map:rel_person_topic a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property iswc:research_interests; 
d2rq:refersToClassMap map:Topics; 
d2rq:join "persons.PerID = rel_person_topic.PersonID"; 
d2rq:join "rel_person_topic.TopicID = topics.TopicID"; 
. 

# n:m table rel_person_organization 
map:rel_person_organization a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Persons; 
d2rq:property iswc:has_affiliation; 
d2rq:refersToClassMap map:Organizations; 
d2rq:join "persons.PerID = rel_person_organization.PersonID"; 
d2rq:join "rel_person_organization.OrganizationID = 

organizations.OrgID"; 
. 

# Table topics 
map:Topics a d2rq:ClassMap; 

d2rq:dataStorage map:database; 
d2rq:uriPattern "topics/@@topics.TopicID@@"; 
. 

map:topics_Type a d2rq:PropertyBridge; 
    d2rq:belongsToClassMap map:Topics; 
    d2rq:property rdf:type; 
    d2rq:constantValue skos:Concept; 
    . 
map:topics_TopicName a d2rq:PropertyBridge; 

d2rq:belongsToClassMap map:Topics; 
d2rq:property skos:prefLabel; 
d2rq:property rdfs:label; 
d2rq:column "topics.TopicName"; 
d2rq:datatype xsd:string; 
. 

map:topics_URI a d2rq:PropertyBridge; 
d2rq:belongsToClassMap map:Topics; 
d2rq:property owl:sameAs; 
d2rq:uriColumn "topics.URI"; 
. 

map:topics_ParentID a d2rq:PropertyBridge; 
    d2rq:belongsToClassMap map:Topics; 
    d2rq:property skos:broader; 



    d2rq:refersToClassMap map:Topics; 
    d2rq:join "topics.ParentID = parentTopics.TopicID"; 
    d2rq:alias "topics AS parentTopics"; 
    .
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