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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

Como espécie dominante o Homo sapiens possui diversas características que o 

diferenciam dos demais seres, uma delas é sua habilidade de raciocínio capaz de 

interpretar informações e transforma-las em conhecimento. 

Durante milhares de anos dados e informação foram registradas das mais 

diversas maneiras, inicialmente através de desenhos em paredes de cavernas, 

posteriormente através da escrita e papel que após se acumularem necessitaram de local 

para armazenamento, lugar que passou a ser conhecido como biblioteca. 

Hoje após a criação de diferentes tecnologias temos também – além de 

inúmeras e enormes bibliotecas – a Internet, já considerado o maior repositório de 

informações do mundo, que desde sua criação vem crescendo em um ritmo 

impressionante, não só pela quantidade de conteúdo, mas também pela quantidade de 

pessoas conectadas a esse recurso. 

O grande sucesso da Internet está atrelado à criação da World Wide Web, 

conhecida como W3 ou ainda simplesmente por Web. Este sistema permitiu 

disponibilizar os mais variados tipos de informação, como textos, figuras, vídeos, sons e 

ainda interliga-las de maneira que é possível navegar por essa “teia”. 

No entanto inicialmente pouca preocupação se tinha na maneira como estes 

dados eram dispostos na Web deixando-os espalhados sem carga semântica, 

possibilitando que apenas humanos pudessem navegar, entender e extrair as 

informações que precisassem. O problema se agravou com a evolução da Web para o 

que foi definido como Web 2.0. Esta transformação vê a Web agora como uma 

plataforma que se aproveita dos efeitos da rede e da inteligência coletiva para se tornar 

melhor, gerando ainda mais conteúdo. 

Com o intuito de transformar essas informações em algo “interpretável” por 

máquinas Tim Berners-Lee junto com a equipe da W3C começaram a trabalhar em uma 

nova arquitetura para prover maior organização e semântica a estes dados. Este 

desenvolvimento ficou conhecido como Web Semântica. Mas para que isto se torne 

uma realidade, existem esforços em diversas frentes de trabalho, afim de que os 



problemas que hoje existem para a implantação da Web Semântica sejam resolvidos. De 

acordo com o relatório final do Workshop de Pesquisa Estratégica sobre Desafios de 

Pesquisa e Perspectivas da Web Semântica, o êxito da Web Semântica depende de 

esforços em áreas como a Infraestrutura, Linguagens e Inferência, Ontologias e Fatores 

Humanos. 

No entanto a Web Semântica não se trata apenas sobre publicação de dados na 

web. Debate-se também, em resumo, sobre uma maneira de utilizar a Web para criar 

ligações entre os dados de diferentes fontes. Estes dados podem ser tão diversos como 

bancos de dados mantidos por duas organizações em diferentes localizações 

geográficas. 

A busca pela noção espacial, saber onde algo está localizado na Terra, e ainda 

o que existe no espaço em volta deste lugar, vem do princípio da humanidade. Contudo 

o que começou há muito tempo apenas como uma questão de sobrevivência humana se 

tornou hoje uma questão estratégica valiosa para empresas e governos. O fato de possuir 

uma informação geoespacial acurada pode significar para uma empresa vantagem no 

mercado, e para um governo um meio de planejar suas ações. Na Web consultas que 

incluem ao menos um termo relacionado à geografia constituem um subconjunto 

significativo das pesquisas submetidas às maquinas de buscas. 

O interesse por este tipo informação na Web vem aumentando a cada dia. No 

entanto, as máquinas de busca tradicionais apresentam limitações quanto ao 

reconhecimento do escopo geográfico existente nas páginas da Web. Páginas referentes 

ao mesmo lugar, mas que usam nomes alternativos provavelmente não serão 

recuperadas juntas. Além disso, muitas vezes o contexto geográfico existente nas 

páginas está implícito, podendo ser inferido pela existência, por exemplo, de um 

número de telefone ou código postal. 

Seguindo iniciativas de países como Inglaterra e Espanha e visando utilizar os 

conceitos dessa nova concepção da Web e chamando atenção para o fato do Brasil não 

possuir uma um vocabulário formal pra tratar dados geográficos, este trabalho tem 

como iniciativa desenvolver uma ontologia que forneça um conjunto de definições para 

construção de conhecimento utilizando dado geopolítico brasileiro. 

 



1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos gerais 

Desenvolver, popular e publicar uma ontologia referente ao contexto 

geopolítico. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Desenvolver uma revisão completa sobre o estado da arte da Web Semântica 

e ontologias, bem como do processo de desenvolvimento de uma ontologia. 

Avaliar comparativamente os métodos e ferramentas utilizadas para criar, 

desenvolver e popular uma ontologia. 

1.3. Justificativa 

Com a criação da web surgiu à possibilidade de compartilhar informação de 

maneira simples acarretando no enorme crescimento desta tecnologia. Porém o 

desenvolvimento de aplicações que pudessem buscar, analisar e gerenciar estas 

informações foi bastante limitado pelo fato deste conteúdo ser disponibilizado de 

maneira desestruturada, impossibilitando um melhor aproveitamento e manipulação por 

parte de computadores e aplicações. 

O crescimento exponencial da web agravou os problemas relativos às 

limitações da mesma, possibilitando que conteúdo dos mais variados tipos, formatos e 

assuntos fossem disponibilizados de tal forma que dificultassem a busca, o acesso, o 

uso, a apresentação e a manipulação dessas informações de maneira automática. 

Há, em meio à imensidão de dados na Web, conteúdos relacionados à 

geografia, onde consultas que incluem ao menos um termo relacionado a ela constituem 

um subconjunto significativo das pesquisas submetidas às maquinas de buscas. 

O interesse por este tipo informação na Web vem aumentando a cada dia. No 

entanto, as máquinas de busca tradicionais apresentam limitações quanto ao 

reconhecimento do escopo geográfico existente nas páginas da Web. Páginas referentes 

ao mesmo lugar, mas que usam nomes alternativos provavelmente não serão 

recuperadas juntas. Além disso, muitas vezes o contexto geográfico existente nas 



páginas está implícito, podendo ser inferido pela existência, por exemplo, de um 

número de telefone ou código postal. 

Visando utilizar os conceitos dessa nova concepção da Web e chamando 

atenção para o fato do Brasil não possuir uma um vocabulário formal pra tratar dados 

geográficos, este trabalho tem como iniciativa desenvolver uma ontologia que forneça 

um conjunto de definições para construção de conhecimento utilizando dados 

geopolíticos do Brasil. 

1.4. Organização dos capítulos 

O documento está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresenta-

se o projeto, expondo a problemática vislumbrada, as motivações, justificativas do 

trabalho e objetivos a serem. 

O segundo capítulo descreve a situação da web atual e introduz a Web 

Semântica como uma evolução da arquitetura daquela, expondo as características e 

estrutura em camadas, ferramentas para criação e gerenciamento de ontologias e 

ferramentas para publicação de linked data. 

No terceiro capítulo apresenta-se o processo metodológico aplicado para a 

criação, desenvolvimento e população da ontologia. 

O quarto capítulo contém os resultados obtidos. 

Por fim, o quinto expõe as conclusões. 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Web atual 



A internet pode ser definida como o maior repositório de informação do 

mundo. Segundo a Cisco Visual Networking, o volume de informação digital disponível 

na web chegou a um zettabyte, o que equivale a mais de um trilhão de gigabytes. 

Estima-se que este valor irá quadriplicar até 2015. [8] 

Além deste crescimento fenomenal, temos também aproximadamente três 

bilhões de pessoas utilizam estas informações no dia-a-dia, sendo cerca de 40% da 

população mundial. Número que foram impulsionados pela proliferação de dispositivos 

móveis. 

Estes números nos dão uma amostra do expressivo crescimento no volume de 

informações e usuários na rede após a transformação da Internet iniciada com o estouro 

da bolha da Internet em 2000.  

O período que se estendeu entre 1995 a 2000 foi marcado pela criação de 

muitas empresas baseadas na Internet, geralmente designadas como “ponto com”. As 

empresas perceberam que os preços de suas ações disparariam se simplesmente fosse 

adicionado ao seu nome o prefixo “e-” ou o sufixo “.com”. Capitalistas de alto risco 

viram um recorde de aumento nas cotações de ações de empresas "ponto com", e, 

portanto, mudaram as táticas de mercado mais rapidamente e com menos cautela do que 

o habitual. As baixas taxas de juros em 1998-1999 ajudaram a aumentar os montantes 

de capital de arranque. O estouro da bolha aconteceu em 10 de março de 2000 e gerou 

uma onda de falências de empresas virtuais e a consequente desvalorização vertiginosa 

das ações.  

A desvalorização da bolsa seguiu até 2002, quando perdeu força. O estouro da 

bolha causou uma “ressaca”, um ambiente mais ponderado que possibilitou o 

nascimento o nascimento do que ficou conhecida como Web 2.0. 

Algumas empresas atravessaram o estouro da bolha e saíram ilesas. De acordo 

com O'reilly sobre os modelos de negócios de empresas como Google e Amazon.com, 

descobriu-se pontos em comum responsáveis por esse sucesso. [7] 

O principal diferencial das sobreviventes é que elas encaravam a internet como 

uma plataforma. Isso significa ver a web não como mais um programa, e sim como algo 

sujeito a alterações, um ambiente onde o usuário simplesmente não acessa dados, mas 

pode criar e editar conteúdo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999


Dessa forma, essas empresas encontraram um jeito de tirar proveito da 

inteligência coletiva, permitindo que usuários colaborem com elas na construção e no 

desenvolvimento de produtos, serviços e conteúdo. 

Assim a quantidade de informação disponível cresceu exponencialmente, tendo 

somente como preocupação a aparência com que são visualizadas, ou seja, não estão 

semanticamente estruturadas, impossibilitando que computadores tirem um melhor 

proveito desses dados. 

2.2. Web semântica 

Como citado na revisão acima, o conteúdo da Web atual é formatado para 

leitores humanos ao invés de programas e agentes computacionais. HTML é a 

linguagem predominante em que as páginas Web são escritas (manualmente ou 

utilizando ferramentas). Na Figura 1 temos um trecho em HTML do que seria uma 

típica página de um consultório odontológico: 

 

Figura 1 – Exemplo de dados de um consultório odontológico em HTML 

Para pessoas a informações presente na Figura 1 é satisfatória, porém para 

máquinas ela transmite pouco sentido. Uma consulta baseada em palavras-chave irá 

identificar palavras como Odontológica ou horário de atendimento. E um agente 

inteligente poderá identificar as pessoas disponíveis na equipe. Todavia terá problemas 

para distinguir quem são os dentistas e quem é a secretária ou ainda quais são 

exatamente os horários de atendimento. 

A Web Semântica resolveria esses problemas sem a necessidade de 

desenvolver um agente superinteligente. Ao invés disso, propõe-se atacar o problema do 

lado da página Web. O HTML seria substituído por uma linguagem mais apropriada, 



contendo mais do que informações sobre formatação, contendo também informações 

sobre o conteúdo. Nosso exemplo poderia se parecer com: 

 

Figura 2 - Exemplo de dados de um consultório odontológico em linguagem estrutura, XML 

A representação da Figura 2 torna-se mais fácil de ser processada pelas 

máquinas, pois utilizamos meta-dados para adicionar novas informações ao conteúdo. O 

termo meta-dado refere a informações adicionais sobre os próprios dados, ou seja, dados 

sobre dados. 

Assim é a proposta da Web Semântica. Promover conhecimento humano de 

forma estruturada a ser entendida e manipulada por computadores. “A Web Semântica é 

uma visão: a ideia de ter dados na Web definidos e ligados de forma que eles podem ser 

usados por máquinas não apenas para apresentação, mas também para automação, 

integração e reutilização dos mesmos entre várias aplicações.” [12]. 

Para que isso se torne realidade, Tim Bernes-Lee e a equipe da W3C (World 

Wide Web Consortium) têm trabalhado com a Web Semântica desde 1998, porém foi 

em 2001 que foi publicado um dos seus principais artigos na revista Scientific American 

com a seguinte definição: “The Semantic Web is na extension of the current web in 

which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people 

to work in cooperation.”[12]. Apresentada como uma extensão da web atual, a Web 

Semântica almeja superar diversas limitações da web atual e propor um projeto 

estruturado em camadas para facilitar o seu desenvolvimento. 

 

 

2.2.1. Arquitetura da web semântica 



O desenvolvimento da Web Semântica é composto por uma série de passos que 

são estruturados em camadas, sendo que cada uma é desenvolvida, necessariamente, 

acima da anterior. Esta abordagem é habitualmente adotada quando se trata de projetos 

complexos como este, uma vez que dividindo o projeto em partes a complexidade se 

torna mais facilmente administrada, além de que o desenvolvimento de algo do gênero 

envolve um grande número de entidades: usuários, desenvolvedores, empresas, 

governos, etc. 

Normalmente existem diversos grupos de pesquisa que se movem em direções 

diferentes e o conflito de ideias acaba, na maioria das vezes, auxiliando o processo de 

desenvolvimento, pois apesar das divergências os pontos positivos e benefícios, assim 

como os problemas, dos diferentes grupos são levados em consideração e a partir desta 

perspectiva é possível entrar num consenso e chega-se a um padrão. Assim os grupos 

trabalham em cima do padrão recomendado na camada anterior e partem para a próxima 

camada e mesmo que alguma frente de trabalho ambiciosa vier a falhar, haverá sempre 

resultados positivos a seguir. 

Uma vez que a norma tenha sido estabelecida, muitos grupos e empresas irão 

adotá-la, ao invés de esperar para ver qual das frentes de trabalho será bem sucedida. 

Não podemos esperar que a Web Semântica e todas as suas camadas sejam finalizadas 

por completo para assim adota-las, isso poderá demorar ao menos uma década de 

acordo com estimativas. Empresas, desenvolvedores, etc, devem construir ferramentas, 

adicionar conteúdo e usar esse conteúdo. Segundo Antoniou e Harmelen, na abordagem 

de construção em camadas interdependentes, existem dois princípios básicos [4]: 

 Compatibilidade com as camadas inferiores: Sistemas e agentes 

de uma camada devem ser capazes de interpretar e utilizar informações de 

camadas inferiores. Por exemplo, agentes que manipulam informações em OWL 

devem ser capazes de acessar informações em RDF e RDF Schema. 

 Compatibilidade parcial com camadas superiores: Sistemas e 

agentes de uma camada devem ser capazes de interpretar e utilizar informações, 

parcialmente, de níveis mais elevados. Por exemplo, agentes que trabalhem no 

nível RDF e RDF Schema devem estar aptos a utilizar informações escritas em 

OWL, exceto as construções que não derivem dos próprios RDF e RDF Schema. 



Esta arquitetura é frequentemente representada usando um diagrama proposto 

pela primeira vez por Tim Berners-Lee [12]. 

 

Figura 3 - Arquitetura em camadas da Web Semântica 

Na camada mais inferior, ou seja, a base de toda estrutura está o XML 

(Extensible Markup Language) aliado a namespace e XML Schema e suportando pelas 

tecnologias Unicode e URI. XML é uma linguagem que permite escrever documentos 

estruturados com vocabulário definido pelo próprio usuário, sendo particularmente 

adequado para a postagem de documentos na Web e como metalinguagem para 

construção de outras linguagens. 

Logo acima, temos o RDF aliado ao RDF Schema. Estas tecnologias são 

utilizadas para definir o modelo de dados básico, como o modelo entidade-relacional, 

para escrever instruções simples sobre dados na Web. O modelo de dados RDF não 

depende do XML, mas possui sua sintaxe baseada em XML. Já o RDF Schema fornece 

as primitivas para a organização dos objetos web em forma de hierarquias, assim como 

a descrição de classes, relacionamentos básicos, propriedades e algumas restrições de 

estruturação baseadas no modelo RDF. 

O RDF Schema pode ser visto como uma linguagem primitiva para escrita de 

ontologias, mas é na camada acima que linguagens mais poderosas podem ser definidas. 

Esta camada contém os vocabulários ontológicos que provê mais poder de 

representatividade aos objetos Web, assim como, fornece recursos mais ricos para a 

representação do conhecimento em domínios específicos de maneira compartilhada. 



A camada de lógica utiliza o conhecimento compartilhado das ontologias para 

melhorar e regras de descrição dos processos para permitir poder de raciocínio às 

aplicações e agentes.  

A camada de prova deriva dos benefícios do uso de logica para a representação 

do conhecimento, onde sistemas podem verificar a prova de declarações 

automaticamente devido a semântica bem definida e ao alto poder de expressividade 

obtido nas camadas anteriores. 

Estando localizada no topo da arquitetura, a camada confiança é um conceito 

de alto nível e crucial, pois a Web só atingirá o seu real potencial quando usuários têm 

confiança nas operações realizadas e nas informações trafegadas. Por isso nessa camada 

temos o uso de mecanismos de segurança como certificados e assinaturas digitais, etc., 

que se espera fornecer a garantia de integridade necessária para informações e entidades 

envolvidas. 

2.2.1.1. Unicode 

Fundamentalmente, os computadores lidam com número. Gravam letras e 

outros caracteres, atribuindo um número para cada um. Antes de o Unicode ser criado, 

havia centenas de sistemas de codificação diferentes para atribuir estes números únicos, 

havendo a possibilidade de conflito de codificação, uma vez que duas codificações 

poderiam usar o mesmo número para dois caracteres diferentes ou usar números 

diferentes para o mesmo caractere. 

O Unicode veio para solucionar o problema e fornece um sistema de 

codificação de caracteres que provê uma padronização para a representação desses 

caracteres para computadores independentemente da plataforma, programa ou 

linguagem. [14] 

Atualmente é mantido pela Unicode Consortium e adotado por líderes da 

indústria, tais como Apple, HP, IBM, JustSystems, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, 

Sybase, Unisys e muitos outros. É também exigido como padrão para aplicações como 

XML, Java, CORBA, LDAP, etc. A norma que define o Unicode é ISO-1064. 

2.2.1.2. URI 



Uniform Resource Identifier (URI) é uma sequencias de caracteres compacta 

que identifica um recurso na Web, sejam eles físicos ou abstratos. O principal propósito 

desta identificação é permitir a interação com representações de recursos através de uma 

rede, tipicamente a Web, usando protocolos específicos.  

Uniform – Simboliza uma uniformidade para a representação de algo que 

poderá ser utilizado por diferentes mecanismos. Na web, essa uniformidade será a 

convergência de diversos tipos de identificadores de recursos de maneira que estes 

possam ser reutilizados em diferentes contextos. Além disso, novos identificadores de 

recursos terão a mesma origem e “superclasse”. [15] 

Resource – É conhecido como todo e qualquer objeto que possui um URI. São 

exemplos de recursos: documentos de textos, endereços de email, figuras, serviços, 

etc.Indo um pouco mais além e de uma maneira mais abrangente, pode-se pensar em um 

recurso como sendo tudo que representa algo no mundo real e pode ser identificado, 

seja ele um livro, um computador, uma pessoa, um conceito (em certa bibliografia), etc. 

Identifier – O identificador é o que diferencia um recurso dos outros demais 

dentro do seu escopo de contexto e pode ser um nome, um número, um endereço, etc. A 

função principal do identificador é apenas fornecer a identificação e não representar 

qualquer conteúdo do recurso em si. 

2.2.1.2.1. URI, URL e URN 

URIs podem ser classificadas como localizadores (URLs) ou como nomes 

(URNs), ou ainda como ambos. A Uniform Resource Name (URN) funciona como 

nome de uma pessoa, enquanto um Uniform Resource Locator (URL) se assemelha ao 

endereço da rua dessa pessoa. Em outras palavras: a URN define a identidade de um 

item, enquanto que o URL fornece uma maneira de acessá-lo. Então URLs e URNs têm 

finalidades complementares. 

 

Figura 4 - Diagrama do esquema de categorias URI 



Abaixo temos alguns exemplos comuns do uso de URIs: 

 ftp://exemplo.ufsc.br/resource.txt 

ftp scheme para protocolo FTP (File Transfer Protocol) 

 http:// 

exemplo.ufsc.br/absolute/URI/with/absolute/path/to/resource.txt 

http scheme para protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol services) 

 mailto:exemplo@ufsc.br 

mailto scheme para e-mail (Electronic Mail Addresses) 

 telnet://exemplo.ufsc.br/ 

telnet scheme para services via TELNET Protocol 

2.2.1.2.2. Esquema e sintaxe URI 

A sintaxe URI é essencialmente composta pelo nome do esquema (“http”, 

“ftp”, “mailto”, “file”, etc.), seguido de um caractere dois pontos (“:”) e, por fim, a parte 

específica do conjunto. A sintaxe e a semântica desta parte específica são determinadas 

pelas especificações do próprio esquema, embora a sintaxe URI force todos os 

conjuntos a aderirem a uma síntese genérica que, além de outras coisas, reserva certos 

caracteres para propósitos especiais. A sintaxe URI também força restrições na parte 

específica do conjunto para, por exemplo, manter certo grau de consistência quando a 

parte possui uma estrutura hierárquica. 

Os esquemas URI devem ser registrados com a IANA (Internet Assigned 

Numbers Authority), no entanto esquemas não registrados são utilizados na prática. O 

documento RFC4395 [16] descreve os procedimentos para o registro de novos 

esquemas URI. 

2.2.1.2.3. URI HTTP 

Um dos principais esquemas URI utilizados e o recomendado nos princípios do 

Linked Data definidos por Tim Berners-Lee, o http scheme pode ser representado de 



maneira simples – embora existam muitos mais especificidades em sua sintaxe - 

conforme sintaxe abaixo: 

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

O esquema tem como função identificar o tipo de recurso (por exemplo, HTTP 

para documentos Web, HTTPS para documentos Web com segurança, etc.) e deve ser 

registrado junto a IANA IANA (Internet Assigned Numbers Authority) entidade que 

responsável pelo controle da internet, incluindo números IP (Internet Protocol), nome de 

domínios DNS (Domain Name Service), entre outros. 

A autoridade é definida geralmente pelo domínio aos quais os recursos 

pertencem. No caso do HTTP, por exemplo, normalmente indicam o servidor – através 

do IP ou de um DNS (domínio ou subdomínio) –, usuário e porta, os dois últimos sendo 

opcionais. 

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. 

2.2.1.2.4. URI dereferenciáveis 

Trata-se de um mecanismo utilizado para recuperar uma representação 

referenciada por um URI, seja ela a descrição de um objeto do mundo real ou um 

documento Web com a descrição deste mesmo objeto. É desejável que um mesmo 

recurso possa ter diferentes representações dependendo do cliente que irá consumi-los.  

Um usuário ao acessar uma URI através de um navegador Web provavelmente 

não gostaria de se deparar com um arquivo RDF/XML puro como retorno. Para esse 

cliente seria muito mais interessante uma página HTML contendo a descrição do objeto 

formatada para visualização. Já em outra situação o arquivo RDF/XML puro seria muito 

mais interessante. 



 

Figura 5 - Relação entre um recurso e os documentos que ele representa 

O protocolo HTTP permite negociação de conteúdo e um código 200 OK é 

retornado quando um documento Web é acessado, no entanto uma configuração 

diferente é necessária quando a publicação de um URI destina-se a um recurso que não 

se trata de um documento Web, mas sim de uma representação de objeto do mundo real  

[17]. Para resolver essa questão existem duas abordagens, URIs Hash e URIs 303, 

ambas com suas vantagens e desvantagens. 

2.2.1.2.5. URI Hash 

A primeira solução é utilizar URIs Hash para identificar recursos que não 

sejam documentos Web. As URIs podem conter um fragmento, uma parte especial 

separada do resto da URI através do símbolo hash (“#”). 

Quando um cliente invocar um URI Hash, o protocolo HTTP retira o 

fragmento antes de enviar a solicitação ao servidor. Isso significa que a URIs que 

incluem o hash não podem ser recuperadas diretamente e portanto não identifica 

necessariamente um documento da Web. Assim podemos utiliza-los sem causar 

ambiguidade [17]. 



 

Figura 6 - Abordagem URI Hash sem negociação de conteúdo 

Como alternativa, podemos utilizar a negociação de conteúdo para redirecionar 

a requisição para um documento Web ou uma representação RDF. A decisão do que irá 

retornar é baseado em preferências do cliente – por exemplo, o Content-Location deve 

ser definido indicado o que deve ser retornado – e configuração contidas no próprio 

servidor. 

 

Figura 7 - Abordagem URI Hash com negociação de conteúdo. 

 

 



2.2.1.2.6. URI 303 

Outra solução é utilizar um código especial de status do protocolo HTTP, o status 303 

See Other, para indicar que o recurso solicitado não é um documento Web regular. 

Primeiramente um navegador web ou uma aplicação acessa a URI, enviando juntamente 

a representação do que é esperado através do Content-Location, assim o servidor 

responde a requisição repassando um novo URI juntamente com o código de status 303. 

O cliente acessa o URI respondido e por fim recebe o documento esperado, juntamente 

com o código de status 200 OK [17]. 

2.2.1.3. XML 

Criada pela World Wide Web Consortium (W3C) em 1996 e oriunda da 

linguagem Standard Generalized Markup Language (SGML – Linguagem de marcação 

padrão generalizada), a Extensible Markup Language (XML - Linguagem de marcação 

extensível) tem como objetivos ser uma linguagem de marcação, legível por software, 

orientada para distribuição ampla na Internet, integrada a linguagens de marcação, tais 

como Hypertext Markup Language (HTML – Linguagem de marcação para hipertexto) 

e SGML, e que facilmente legível por seres humanos [31]. 

Como o próprio nome sugere (Linguagem de marcação extensível) a palavra 

extensível reflete o fato de que a linguagem é flexível, escalonável e adaptável. XMl 

pode se tornar qualquer coisa que um documento necessite que ela seja para distribuir 

informações na Web ou entre aplicativos (software) – sem as restrições e limitações do 

HTML. 

Ao agrupar documentos XML com uma Document Type Definition (DTD – 

Definição de tipo de documento) ou um XML schema (documento esquemático), as 

marcações (ou elementos) usadas podem ser definidas de modo único e específico. 

Personalizadas para atender uma necessidade em particular e estruturadas de tal modo 

que permitem que informações sejam trocadas por meio de uma linguagem facilmente 

compreendida por programas seres humanos. Na Figura 8 fornece um exemplo de um 

documento XML descrevendo de forma estruturada. 



 

Figura 8 – Exemplo documento XML 

2.2.1.3.1. XML Schema 

XML Schema oferece uma linguagem rica para definição da estrutura do 

documento XML. Uma das características é que a sintaxe é baseada no próprio XML, 

proporcionando uma melhora significativa na capacidade de leitura e ainda mais 

importante, ele também permite a reutilização significativa da tecnologia. É possível 

também reutilizar e refinar schemas já existentes, permitindo definir novos tipos por 

extensão ou restrição de tipos já existentes. [3] 

2.2.1.3.2. Namaspace 

Dentro de um XML não existe problema em nomes de elementos que não 

tenham ambiguidade ou se não existe a possibilidade de que um elemento seja usado em 

diferentes contextos ou significados. No entanto quando temos um mesmo nome que 

será utilizando para contextos diferentes no mesmo arquivo XML a maneira utilizada 

para diferencia-los é utilizando namespaces. [31] 

Suponhamos, por exemplo, que num documento XML descreveremos os dados 

de uma clínica odontológica e sua equipe de dentistas. Teremos um elemento nome para 

definir o nome da clínica e outro elemento nome definindo o nome do dentista. Para 

diferenciar os elementos atribuiremos um prefixo c: para o namespace do schema que 

define a estrutura da clínica e um prefixo d: para o namespace do schema que define a 

estrutura do dentista. A Figura 9 demostra como ficará nosso exemplo. 



 

Figura 9 - Exemplo de uso de namespace 

2.2.1.4. RDF 

Acima da camada XML, o World Wide Web Consortium (W3C) desenvolveu 

o Resource Description Framework (RDF) linguagem para padronizar a definição e uso 

de meta-dados. RDF usa XML e é na base da Web semântica, de modo que camadas 

superiores são construídas sobre ela. [4] 

Ele define um modelo de dados formal compreensível por máquinas que tem 

por objetivo fornecer uma estrutura genérica para a descrição de qualquer recurso na 

web, possibilitando interoperabilidade entre aplicações que passam a trocar informações 

em um formato de representação único e simples de ser processado por computadores. 

RDF é uma linguagem de meta-dados para representar informação na Web e 

fornecer um modelo para descrever e criar relações entre recursos, onde estes recursos 

podem ser algo como uma pessoa, uma canção, ou página web. Com RDF é possível 

adicionar modelos primitivos predefinidos para expressar a semântica dos dados a um 

documento sem fazer qualquer menção sobre a estrutura do documento. RDF define um 

recurso como qualquer objeto que é unicamente identificável por uma URI e possui 

propriedades associadas a ele. Propriedades expressam o relacionamento dos valores 

associados aos recursos. A estrutura básica de RDF é muito simples e basicamente usa 

triplas RDF na forma de sujeito, predicado, objeto, conforme demonstrado na Figura 10. 



 

Figura 10 – Formato de uma tripla RDF 

2.2.1.4.1. RDF/XML 

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

para a publicação de linked data. No entanto, sua sintaxe é complexa e de difícil 

compreensão, esse motivo provocou a criação de outros formatos que buscam atender 

melhor os processos quem envolvam a manipulação direta por humanos. Além da 

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

Primer [19] onde a sintaxe é explicada em detalhes com muitos exemplos de utilização. 

 

Figura 11 - Exemplo de RDF/XML 

2.2.1.4.2. RDFa 

Ao contrário de abordagens mais antigas de unir RDF e HTML, onde o dado 

RDF era adicionado nos comentários dentro do documento HTML, em RDFa as triplas 

RDF são embutidas no documento HTML com o HTML DOM (Document Object 

Model). Desta forma, o conteúdo existente na página pode ser marcado como RDFa 

modificando o código HTML e expondo dados estruturados na Web. [18] 

Bastante comum em sistemas gerenciadores de conteúdo, que suportam 

marcação automática de conteúdo da página utilizando RDFa baseada em templates 

(modelos) definidos pelo próprio usuário. Essa abordagem propicia pouca flexibilidade, 

no entanto é um modo fácil e transparente marcar os dados na Web. 



 

Figura 12 - Exemplo de RDFa 

2.2.1.4.3. N3 

Notation3 ou N3, como é conhecido, é um formato que fornece uma abreviação 

sem uso de XML para serialização de modelos RDF. Foi projetada para ser mais 

amigável a manipulação direta. Este formato foi desenvolvido principalmente por Tim 

Berners-Lee e além de serialização RDF, fornece também suporte a regras RDF. [21] 

Podemos visualizar a diferença entre o modelo padrão em XML e o modelo em 

N3 nos exemplos abaixo: 

 

Figura 13 - RDF na notação padrão em XML 

 

Figura 14 - RDF em Notation3 

2.2.1.4.4. Turtle 

Turtle é outro formato para serialização de grafos RDF. Subconjunto do N3 foi 

definido por Dave Breckett e permite que grafos RDF sejam escritos de maneira 



compacta e mais natural, com abreviações para padrões e tipos de dados mais comuns. 

É compatível com outros formatos como N3, N-Triple e a sintaxe SPARQL. [22] 

 

Figura 15 - Exemplo de RDF em Turtle 

2.2.1.4.5. N-Triple 

N-Triple é um subconjunto do Turtle, no entanto sua especificação não conta 

com uso de namespace e outros métodos de abreviação. Esta diferença deixa o arquivo 

repleto de redundâncias, fazendo com que fique muito maior que arquivos em Turtle ou 

até mesmo RDF/XML. No entanto este formato foi projetado dessa forma 

propositalmente, para que cada linha do arquivo seja processada independente de 

qualquer referencia a outras triplas. Motivo que o torna extremamente vantajoso para 

armazenar grandes volumes de dados. 

Pelo fato de ser basicamente texto plano e possuir 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 para 

intercâmbio de grandes volumes de dados, incluindo processos de backup ou 

espelhamento. [23] 

 

Figura 16 - Exemplo de RDF em N-Triple 

 



2.2.1.5. Ontologia 

Palavra herdada da filosofia, ontologia é a ciência que representa o estudo do 

ser, da sua existência, do tipo e estrutura de objetos, suas propriedades, eventos, 

processos e relações. O termo Ontologia é utilizado por filósofos como sinônimo de 

“metafísica” e foi cunhado em 1613, de forma independente, por dois filósofos, Rudolf 

Gockel e Jacob Lorhard. Sua primeira ocorrência, em Inglês, foi registrada no Bailey’s 

Dictionary, em 1721. [6] 

Em ciência da computação, a ontologia, possui diversas definições. De acordo 

com Gruber, “é uma especificação explícita de um conceitualização.”[1]. Já Jeff Heflin 

considera que "uma ontologia define os termos utilizados para descrever e representar 

uma área de conhecimento.” [3]. 

Em outras palavras uma ontologia representa um conjunto de termos 

precisamente definidos (vocabulário) sobre um domínio específico e aceito pela 

comunidade neste domínio. Uma ontologia, portanto, fornece uma maneira de descrever 

conhecimento a partir de determinado campo de uma forma genérica e não ambígua 

para que seja utilizada por diferentes grupos e aplicações provendo uma compreensão 

comum do domínio. Geralmente são descritos os seguintes conceitos [3]: 

 Classes: coleções, conjuntos ou tipos de objetos.  

 Propriedades: atributos, características ou parâmetros que os objetos podem ter e 

compartilhar.  

 Relacionamentos: as maneiras como os objetos podem se relacionar com outros 

objetos. 

 Indivíduos: os objetos.  

Objetivando melhorar a estrutura da web como um todo, por meio da Web 

Semântica, pode-se aprimorar o tratamento das informações e consequentemente as 

ferramentas de buscas, através da ontologia, por estar presente em muitos sistemas de 

manipulação da informação, representada através de hierarquias de conceitos e 

palavras-chaves. 



A utilização de ontologias para descrição semântica de um determinado 

vocabulário permite um entendimento amplo das características e propriedades das 

classes pertencentes a um domínio, assim como seus relacionamentos. O uso de 

componentes de inteligência artificial está cada vez mais presente em aplicações da área 

de Engenharia de Software, em particular, nas atividades que envolvem uma grande 

manipulação de informações para tomada de decisão. 

2.2.1.6. Lógica 

O propósito da camada Lógica é obter maior poder de inferência e cooperação 

com a utilização de sistemas de regras compatíveis com as tecnologias utilizadas na 

Web Semântica. A ideia é afirmar qualquer princípio lógico e permitir que o 

computador por inferência chegue à conclusão. Por exemplo, uma universidade pode 

decidir que, se um aluno tem um média final maior que 6, então ele será aprovado. Um 

programa em lógica pode usar essa regra para fazer uma dedução simples: "Paulo tem 

média 7,9, portanto, ele será aprovado.”. 

2.2.1.7. Prova e confiança 

Pouco tem sido feito nas duas camadas finais da Web Semântica. Todavia 

algumas ideias e noções podem ser descritas para uma base fundamental e entendimento 

destas camadas. 

Podemos ostentar que qualquer pessoa pode escrever e publicar qualquer 

documento e informação na Web, sem nenhum controle pleno de autenticidade, não 

podemos identificar se a fonte ou conteúdo publicado são confiáveis. 

Assim sendo, é nessas camadas que atuarão mecanismos que garantam 

confiança a certas entidades. Assim recursos, como por exemplo, assinaturas digitais, 

devem ser utilizadas para provar que realmente determinada pessoa escrever o 

documento. Nesse caso, usuários poderão decidir em quem confiar e o nível de 

confiança de cada entidade. 

 

 

 



2.2.2. Ferramentas para construção e gerenciamento de ontologias 

2.2.2.1. Protegé 

No processo de criação da ontologia, utilizou-se como ferramenta de 

modelagem o Protegé, provavelmente a ferramenta gráfica mais difundida para 

modelagem de conhecimento e ontologias. Protégé foi criada pelo grupo Stanford 

Medical Informatics da escola de medicina da Universidade de Stanford (SMI, 2012) 

tendo seu código desenvolvido em Java, que tem a característica de ser open source e 

conta com uma comunidade de desenvolvedores.  

Originalmente criada para aquisição de conhecimento limitada a um Sistema 

Especialista para oncologia, foi gradativamente modernizado para acompanhar a 

evolução da tecnologia de sistemas baseados em conhecimento. Hoje o Protégé possui 

suporte a diversos formatos de representação de conhecimento como DAML+OL, 

RDFS, OWL, Ontolingua e OIL. Além disso, conta com uma biblioteca de plug-ins 

vasta, incluindo componentes de visualização gráfica de ontologias, motores de 

inferência, importadores de informações, sistema de armazenamento de ontologias 

compatível com JDBC, etc. 

A Figura 17 mostra a interface gráfica do Protégé. Destaca-se o módulo de 

navegação de ontologias, cujo funcionamento facilita a interação com o usuário através 

de simples cliques sobre os conceitos para defini-los. A estrutura dos diferentes 

componentes e plugins são organizadas em abas que trazem rapidez e facilidade no seu 

uso. 



 

Figura 17 - Interface gráfica do Protégé 

2.2.3. Publicação de linked data 

O processo de publicação de linked data é muito mais um complemento do que 

uma substituição das infraestruturas de gerenciamento de dados existentes e pode 

acontecer de diferentes maneiras, variando conforme o tipo, volume e frequência de 

alteração dos dados, passos adotados, locais de armazenamentos e forma de publicação. 

Contudo, ao publicar dados linkados, existem alguns princípios fundamentais 

estabelecidos por Berners-Lee (2006) que devem ser levados em consideração, são eles: 

1. Use URIs (Uniform Resource Identifiers) para nomear tudo.  

2. Use HTTP URIs de modo que seja possível encontrar estes nomes na Web.  

3. Quando alguém acessar um URI, forneça informação RDF útil.  

4. Inclua links para a outros URIs de modo que seja possível descobrir mais coisas. 

Na Figura 18, publicada no livro Linked Data: Evolving the Web into a Global 

Data Space pelos autores Chris Bizer e Tom Heath, temos um diagrama ilustrando os 

padrões mais comuns de publicação. [30] 



 

Figura 18 - Diagrama para publicação de linked data 

Como o propósito deste trabalho é a publicação de dados armazenados em um 

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

serão vistos com mais detalhes. 

Observando o diagrama da Figura 18 podemos enxergar que para cada tipo de 

entrada de dados há um padrão, ou alguns padrões, que permitem a publicação de tais 

dados. No entanto outros aspectos precisam ser levados em consideração, é o caso do 

volume de dados que serão disponibilizados, visto que para uma pequena quantidade, é 

plausível pensar numa abordagem baseada em arquivos RDF estáticos, por ser uma 

abordagem tecnicamente mais simples. Já para grandes volumes talvez seja mais 

desejável a utilização de um servidor RDF com uma interface linked data. 

A frequência de publicação também influencia diretamente no processo 

adotado. Se há pouca atualização ou nenhuma, a adoção de arquivos RDF estáticos é 

uma abordagem a ser considerada. Contudo se há uma regularidade maior na 

atualização dos dados é preferível a adoção de mecanismos mais eficazes para atender a 

essa necessidade. Nesses casos o uso de servidores RDF pode ser mais adequado. 



 Para dados armazenados em bancos relacionais uma boa opção é utilizar o 

auxílio de ferramentas denominadas wrappers. Essas ferramentas permitem o 

mapeamento dos dados estruturados em uma base de dados relacional para uma 

estrutura de grafos RDF, apoiando-se nos princípios dos bancos relacionais para 

trabalhar de forma genérica, sem que haja necessidade de um grande esforço para 

customização do mapeador para cada caso. 

2.2.3.1. D2RQ 

As plataformas RDB2RDF (Relational Database to RDF) são sistemas que 

abstraem do cliente o acesso a bancos 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. 

Um fator preponderante na adoção desse tipo de solução é a velocidade de 

atualização dos dados publicados, que por utilizar um mapeamento direto para o banco 

de dados relacional, disponibiliza imediatamente qualquer modificação realizada no 

banco. 

O D2RQ é uma das plataformas mais conhecidas e conta recursos que 

possibilitam, por exemplo, consultar um banco de dados não RDF usando SPARQL, 

acessar o conteúdo do banco de dados como linked-data na WEB, criar dumps do banco 

de dados em formato RDF para disponibilizar num store RDF.  

O D2RQ se divide em três principais componentes:  

 D2RQ Mapping Language 

 D2RQ Engine 

 D2R Server 

A Figura 19 apresenta uma visão geral da arquitetura da plataforma D2RQ. 



 

Figura 19 - Arquitetura da plataforma D2RQ 

O D2R Server é uma ferramenta para a publicação de bancos de dados 

relacionais em forma de dados estruturados conforme estabelece os princípios da Web 

Semântica e Linked Data. Ele possibilita que browsers RDF e HTML naveguem pelo 

conteúdo do banco de dados, além de permite consultas ao banco de dados utilizando 

SPARQL. Para disponibilizar o conteúdo em RDF o D2R Server utiliza um 

mapeamento D2RQ
1
.  

 

 

Figura 20 - Arquitetura de interação com o D2R Server 

 

 

                                                           
1
 http://d2rq.org/d2rq-language 

http://d2rq.org/d2rq-language


2.2.3.2. Virtuoso 

Outra opção para publicação de linked data são os servidores RDF ou RDF 

triplestore como são chamados em inglês. O proposito deste tipo de servidor é 

armazenar e manter dados em triplas RDF, sendo que para essa tarefa, alguns desses 

servidores utilizam banco de dados relacionais para persistência dos dados, outros 

utilizam armazenamento interno, em estruturas próprias, enquanto existem modelos que 

permitem ambas as abordagens. 

Uma característica comum dos servidores RDF é possuir suporte a uma 

linguagem de consulta RDF, que tem o SPARQL como padrão, apesar de algumas 

também possuírem suporte a outras linguagens. 

Destinada às empresas que necessitam de soluções robustas e eficazes para 

gestão de dados de diversas fontes, o Virtuoso Universal Data
2
 é um sistema híbrido 

entre middleware e mecanismo de banco de dados, mantido pela OpenLink Software, 

que combina funcionalidades encontradas em RDBMS, ORDBMS, banco de dados 

virtual, RDF, XML, servidores de arquivos, servidores de aplicações web, servidores de 

pesquisa em texto livre, com suporte a indexação de texto completa ou parcial.  

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, além de 

suportar consultas e manipulação de dados através da linguagem padrão SPARQL. 

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

N3, Turtle, TriG, TriX, and RDF/XML. Podemos observar a arquitetura do Virtuoso na 

Figura 21. 

 

                                                           
2
 http://virtuoso.openlinksw.com/ 

http://virtuoso.openlinksw.com/


 

Figura 21 - Arquitetura do Virtuoso 

2.3. Considerações finais 

Após passar por esta revisão da literatura, fundamentando e se aprofundando 

em conhecimentos como Web Semântica, Linked Data, ontologia, RDF, além de 

ferramentas para construção de ontologia e publicação de linked data, criamos a 

imersão necessária para desenvolver a proposta desse trabalho e disponibilizar para 

comunidade, seja acadêmica, governamental ou de qualquer outro cunho, o primeiro 

passo para padronizar e disponibilizar dados estruturados sobre a geopolítica brasileira. 

 Como veremos no desenvolvimento desta proposta, seguiremos as tendências 

internacionais, que já contam com projetos na área de Web Semântica e Linked Data 



para dados geográficos, onde podemos citar as iniciativas dos espanhóis
3
, britânicos

4
 e 

da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas
5
 (FAO).  

3. ONTOLOGIA GEOPOLÍTICA DO BRASIL 

Muitos países já iniciaram o processo de organização e seguindo estas 

iniciativas, propomos a criação de uma ontologia que visa representar a estrutura 

geopolítica brasileira. Esta que por sua vez é constituída por 27 unidades federativas, 

sendo 26 estados, um distrito federal, além também dos municípios e das divisões 

regionais, microrregião, mesorregião e macrorregião. A proposta também provê a 

população das instâncias de todos os indivíduos envolvidos, bem como de informações 

relativas a cada um. 

 

Figura 22 - Mapa geopolítico do Brasil 

 

 

                                                           
3
 http://geo.linkeddata.es 

4
 http://data.ordnancesurvey.co.uk/ontology/admingeo/ 

5
 http://www.fao.org/countryprofiles/geoinfo/en/?lang=es 



3.1. Procedimentos metodológicos 

 Definição de escopo 

 Revisão da literatura 

 Pesquisa sobre iniciativas internacionais 

 Definição de conceitos 

 Criação da ontologia 

 Pesquisa por dados geopolíticos do Brasil 

 Tratamento dos dados 

 Publicação em forma de linked data 

3.2. Criação da ontologia 

Como primeiro passo para criação da ontologia geopolítica do Brasil foi 

realizado uma pesquisa por trabalhos semelhantes iniciados em outros países, que 

servirá de modelo e base para construção na ontologia brasileira. Empreendimentos 

espanhóis, britânicos e inclusive da Organização para a Alimentação e Agricultura das 

Nações Unidas (FAO) serviram de inspiração para criação desta ontologia. 

3.2.1. Outras iniciativas  

3.2.1.1. Iniciativa espanhola 

A iniciativa espanhola, GeoLinked Data, é coordenada pela OEG (Ontology 

Engineering Group) [24] e tem como objetivo enriquecer a web de dados com os dados 

geoespaciais do território espanhol, sendo lançada com a publicação de inúmeras fontes 

de informação  do Instituto Geográfico Nacional espanhol, como: 

 A base Cartográfica Numérica em escala 1:200.000 ( BCN200 ) 

é a fonte de dados que atende as especificações de dados necessários para a 

exploração em sistemas de informação geográfica (SIG). Esta fonte é 

caracterizada por mais de 85.000 registros ligados a tabelas de informação 

hidrográficas relacionadas. Este volume de dados possui 60000 nomes diferentes 

e estão associados com diferentes fenômenos hidrográficos. 



 A base numérica Topográfica em escala 1:25.000 (BTN25) é 

uma base de dados orientados a SIG que apresentam dados bidimensionais e 

contínuos que cobrem toda Espanha. Possui mais de 470.000 entradas em 

diferentes tabelas relacionadas com informações hidrográficas. Desta 

quantidade, mais de 190.000 registros correspondem a diferentes nomes 

hidrográficos. 

 A nomenclatura Geográfica Nacional, abrange informações 

desde a escala 1:50.000 até escalas superiores. Tem mais de 490.000 entradas 

em sua base e mais de 74.000 pertencem a hidrônimos com coordenadas 

geográficas, pertencentes a 44 diferentes eventos com instâncias multilíngues. 

 A nomenclatura concisa, coleta informações em escala 1:1 

milhão, constituindo um corpo básico de nomes padronizados criados pela 

Comissão Espanhola de Nomes Geográficos. 

 O Atlas Nacional, contém informações em escala 1:500.000. Esta 

fonte proporciona uma visão sintetizada da geografia física e humana da 

Espanha e contribui para o conhecimento territorial mediante a integração de 

dados espaciais. 

 EuroGlobalMap (EGM) é um conjunto de dados topográfica 

que cobre toda Europa em escala 1:1.000.000. Estes dados são produzidos em 

cooperação com os Organismos Cartográficos Nacionais da Europa usando base 

de dados oficiais. 



 

Figura 23 - Fontes de dados do Instituto Geográfico Nacional Espanhol 

Devido à complexidade do mundo real e também dos dados escolhidos pela 

OEG [24] foi decido criar uma rede de ontologias, da qual denominaram Red 

GeoLinkedData. Trata-se de um conjunto de ontologias unidas através de uma 

variedade de diferentes relacionamentos, tais como, cartografia, modularização, 

versionamento e relações de dependência de dados. A Red foi desenvolvida utilizando a 

metodologia Neon [25], mediante a reutilização de ontologias e vocabulários existentes. 

A metodologia Neon para construção de redes de ontologias é uma abordagem 

baseada em cenários que se apoiam nos aspectos colaborativos de desenvolvimento e 

reutilização, bem como a evolução das redes em ambiente distribuído. E para 

construção desse vocábulo geoespacial foram escolhidas as ontologias: 

 A ontologia geopolítica da FAO, desenvolvida pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2012). Tem como 

objetivo facilitar a troca e compartilhamento de dados de forma padronizada 

entre os sistemas de gerenciamento de informações dos países e/ou regiões. 

 Com relação a fenômenos hidrográficos (rios, lagos, etc) optou-se 

pela hydrOntology. Uma ontologia OWL que foi construída de acordo com 

abordagem top-down de desenvolvimento, tentando cobrir a maioria dos 

conceitos relativos à hidrografia. Seu objetivo é harmonizar fontes de 



informações heterogêneas de serviços cartográficos e vários outros recursos 

internacionais. 

 Quanto à representação e posicionamento geográfico foi 

reutilizada a ontologia GML (ontologia OWL para representação de informação 

estruturada de acordo com a OGC, Geography Markup Language – GML 3.0) e 

o vocabulário WSG84 (vocabulário RDF básico publica pelo Grupo de 

Interesse do W3C e fornece a representação de latitude e longitude). 

 A ontologia de tempo fornece um vocabulário para expressar 

fatos sobre relações topológicas entre instantes e intervalos. Foi desenvolvida 

pela W3C (World Wide Web Consortium). 

 

Figura 24 - Estrutura de ontologias da iniciativa espanhola 

3.2.1.2. Iniciativa britânica 

O trabalho britânico foi coordenado pela Ordnance Survey [26] e trata-se de 

uma ontologia que descreve a área administrativa e eleitoral do território britânico.  

Seguindo uma abordagem um pouco diferente, ao invés que criar uma rede de 

ontologias, a Ordnance Survey criou sua ontologia com sua própria definição de classes, 



object properties e data properties, importanto as ontologias Geometry Ontology e 

Spatial Relations Ontology, a primeira para representações geométricas e a segunda 

para representar relacionamentos espaciais básicos. 

3.2.1.3. Ontologia geopolítica da FAO 

A ontologia geopolítica, desenvolvida pela Organização para a Alimentação e 

Agricultura das Nações Unidas (FAO) [27], fornece a possibilidade de definir nomes 

em sete idiomas (árabe, chinês, francês, inglês, espanhol, russo e italiano) e 

identificadores em vários sistemas internacionais de codificação (ISO2, ISO3, 

AGROVOC, FAOSTAT, FAOTERM, GAUL, UN, UNDP e DBPediaID) para 

territórios e grupos. Além disso, a FAO ontologia geopolítica acompanha as mudanças 

históricas de 1985 até hoje, fornece geolocalização (coordenadas geográficas), 

implementa relações entre países ou entre países e grupos, incluindo propriedades como 

has border with (tem fronteira com), is predecessor of (é predecessor de), is successor 

of (é sucessor de), is administered by (é administrado pelo), has members (tem 

membros) e is in group (está no grupo), por fim divulga dados estatísticos do país, 

incluindo área rural, área do terreno, área agrícola, PIB ou população. 

 

Figura 25 - Classes da ontologia geopolítica da FAO 



 

Figura 26 - Propriedades de objetos da ontologia geopolítica da FAO 

 

Figura 27 - Propriedades de dados da ontologia geopolítica da FAO 

3.2.2. Definição dos conceitos 

Após a pesquisa por trabalho já existentes, optamos por importar ao nosso 

vocabulário, geopoliticabr2, a ontologia geopolítica da FAO, por tratar-se de um padrão 

e por definir aspectos que poderão ser reutilizados na definição de conceitos referentes 

ao contexto brasileiro. 

Ao importar a ontologia da FAO, dispomos de toda sua especificação, 

possibilitando definir nomes em sete línguas diferentes, identificadores em vários 



sistemas internacionais de codificação, coordenadas geográficas ou ainda diferentes 

tipos de dados estatísticos. 

A partir desse ponto, nossos esforços concentraram-se em customizar o 

vocabulário adequando à realidade brasileira, para isso o primeiro passo foi definir os 

conceitos básicos relacionados ao nosso contexto. Abaixo temos especificado os 

conceitos utilizados: 

 Território: sm (lat territoriu) 1 Terreno mais ou menos extenso. 2 Porção da 

superfície terrestre pertencente a um país, Estado, município, distrito etc. 3 

Jurisdição. 4 Região sob a jurisdição de uma autoridade. [28] 

o Município: sm (lat municipiu) 1 Circunscrição territorial administrada 

nos seus próprios interesses por um prefeito, que executa as leis 

emanadas do corpo de vereadores eleitos pelo povo. [28] 

o País: sm (fr pays) 2 A nação em que se nasceu, a pátria. 3 Território 

habitado por um grande conjunto de famílias, que constituem 

determinada nação. [28] 

o Região: sf (lat regione) 2 Considerável extensão de território com 

características evidentes que o distinguem de outros territórios próximos. 

8 Grande área até certo grau isolada por barreiras climáticas ou físicas, 

que suporta uma fauna característica, diferente da de outras regiões. 9 

Mil Cada uma das circunscrições em que se divide o país. 11 Sociol Área 

cujas partes são ecológica e economicamente inter-relacionadas. [28] 

 Macrorregião: sf (macro+região) Geogr Grande região que se 

caracteriza pelo predomínio de certos traços humanos, físicos, 

sociais e econômicos, comuns a toda a região. [28] 

 Mesorregião: sf (meso2+região) Geogr Unidade territorial 

resultante do agrupamento de microrregiões, porém menor que o 

estado ou o território. [28] 

 Microrregião: Área constituída por agrupamentos de municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 



execução de funções públicas de interesse comum 

(CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 Unidade federativa: entidades subnacionais autônomas 

(autogoverno, autolegislação e autoarrecadação) dotadas de 

governo e constituição próprios que juntas formam a República 

Federativa do Brasil. [34] 

 Distrito federal 

 Estado: sm (lat statu) 12 Conjunto de poderes políticos de 

uma nação. 13 Divisão territorial de certos países, como o 

Brasil, os Estados Unidos. [28] 

Com os conceitos definidos, que darão origem ao conjunto de classes da ontologia, foi 

necessário estabelecer os relacionamentos entre elas, no entanto as relações devem ser 

estabelecidas nos dois sentidos, por exemplo, um país possui um ou mais unidades 

federativas e uma unidade federativa está contida em um país. 

 Entre país e unidade federativa; 

o Um país possui uma ou mais unidades federativas; 

o Uma unidade federativa está contida em um país; 

o Um país possui um distrito federal como capital; 

o Um distrito federal é capital de um país; 

 Entre macrorregião e estado; 

o Uma macrorregião possui uma ou mais unidades federativas; 

o Uma unidade federativa está contida em uma macrorregião; 

 Entre unidade federativa e município; 

o Uma unidade federativa possui um os mais municípios; 

o Um município está contido em uma unidade federativa; 

o Uma unidade federativa possui um município como capital; 



o Um município é capital de um estado; 

 Entre mesorregião e município 

o Uma mesorregião possui um ou mais municípios; 

o Um município está contido em uma mesorregião; 

 Entre microrregião e município 

o Uma microrregião possui um ou mais municípios; 

o Um município está contido em uma microrregião; 

As relações constituídas acima darão origem às propriedades de objeto (Object 

Properties). Finalmente definiremos as propriedades de dados (Data Properties) que são 

os dados literais. Neste caso nossa ontologia se beneficiou da importação da ontologia 

da FAO, pois esta define inúmeras propriedades de dados que serão reaproveitadas, 

além é claro de definirmos novas.  

 Código IBGE: Trata-se de um identificador numérico único definido pelo IBGE 

para representar as unidades federativas, municípios, mesorregiões e 

microrregiões. 

 IDH: Índice criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e calculado para diversos países desde 1990. Originalmente proposto 

para medir a diferença entre países, foi adaptado para ser aplicado também a 

estados e municípios. [29] 

 PIB: Representa a totalidade, em valores monetários, dos bens e serviços 

produzidos numa determinada região (país, estado, cidade), apurado durante um 

período (mês, trimestre, semestre, ano). Não são considerados os insumos de 

produção (matérias-primas, mão-de-obra, impostos e energia). [29] 

 Área territorial: Corresponde à projeção num plano horizontal de uma região 

(país, estado, município). [28] 

 População: sf (lat populatione) 1 A totalidade dos indivíduos que habitam uma 

localidade, um país, um território. [28] 



 Gentílico: Classe de palavras que designa um indivíduo de acordo com o seu 

local de nascimento ou residência. 

 Nome oficial: No nosso contexto, refere-se ao novo do indivíduo da ontologia, 

por exemplo, Florianópolis, Santa Catarina ou ainda Brasil, todos são indivíduos 

de diferentes classes. 

3.2.3. Execução do trabalho 

Neste estágio aplicaremos o conhecimento para criação de fato da ontologia 

brasileira. Com o conjunto de conceitos definidos, bem como os relacionamentos entre 

as classes, iniciamos no Protégé (2.2.2.1) o desenvolvimento prático de criação da 

ontologia. 

Primeiramente criamos um novo projeto de ontologia na ferramenta e 

importamos a ontologia chamada geopolitical definida pela FAO. Neste ponto, temos 

disponíveis dentro da nossa ontologia todas as classes, object properties e data 

properties da ontologia da geopolitical para reuso. 

Baseado nos conceitos levantados (3.2.2), iniciamos a criação das classes 

referente ao nosso contexto. Estabelecemos uma relação de equivalência entre as classes 

Territorio e territory das ontologias geopoliticabr2 e geopolitical respectivamente e 

também entre Pais e self_governing. Essas relações de equivalência foram adicionadas 

para que todas as propriedades de territory fossem herdadas por Territorio, onde o 

mesmo acontece entre Pais e self_governing. 



 

Figura 28 - Classes da ontologia geopoliticabr2 no Protégé 

Utilizando os relacionamentos estabelecidos durante o processo de definição de 

conceitos, na seção 3.2.2, criamos o conjunto de object properties, onde para cada uma 

dessas propriedades foi estabelecido o domain e o range, bem como as propriedades 

inversamente proporcionais. 



 

Figura 29 - Object properties da ontologia geopoliticabr2 no Protégé 

Por fim, como temos a ontologia geopolitical (FAO) importada, dispomos de 

todas suas data properties para reutilização. No entanto complementado, criamos 

também as propriedades relativas ao nosso contexto que não existiam na ontologia da 

FAO. 



 

Figura 30 - Data properties da ontologia geopoliticabr2 no Protégé 

3.3. Populando a ontologia 

Finaliza a criação da ontologia geopoliticabr2 - onde especificamos para o 

nosso contexto o que é um município ou um estado, por exemplo - a próxima atividade 

a ser realizada é criar as instâncias dos indivíduos referentes a cada classe, em outras 

palavras, popular nossa ontologia com todos os municípios brasileiros, estados, regiões, 

etc, com o objetivo final de publicar todas essas informações em forma de linked data. 

Para dar “vida” à ontologia, é preciso juntar uma massa de dados em formatos 

digitais que sirvam de insumo para criação das instâncias ligadas ao contexto. Buscou-

se na web - preferencialmente em fonte de dados governamentais, dada confiabilidade e 

manutenibilidade das informações – conteúdo sobre o país, neste caso o Brasil, suas 

unidades federativas (estados e distrito federal), regiões e municípios. No entanto há 

dados disponíveis em diversos formatos, desde os mais estruturados e fáceis de 



consumir, como XLS e CSV, até os menos organizados e com isso maior dificuldade de 

uso, como as informações espalhadas por páginas web em formato HTML. 

Devido a essa dificuldade de formatos, optamos por tratar os diferentes tipos de 

informação e junta-las em um único repositório, que após estar devidamente abastecido 

servirá para de fato criar os indivíduos da ontologia. O repositório escolhido foi um 

banco de dados relacional, mais especificadamente o MySQL, por ser um modelo 

padrão, de fácil utilização e com a tecnologia já dominada por quem desenvolve o 

trabalho. 

Por fim, a última etapa desta atividade, em grosso modo, será juntar toda 

informação armazenada no modelo relacional e converte-la para o formato semântico, 

em triplas. Esta fase envolverá o uso da plataforma D2RQ, mencionada na seção 

2.2.3.1, que possui mecanismos que possibilitam mapear a relação entre o modelo 

relacional, gerar o arquivo RDF com as instâncias e até mesmo disponibilizar um 

serviço web para acessar os dados do banco em formato linked data sem a necessidade 

de gerar o arquivo RDF. 

3.3.1.1. Criação do modelo relacional 

No processo de definição do modelo relacional levamos em consideração a 

estrutura de classes da nossa ontologia, vista na seção 3.2.3, e também a massa de dados 

pesquisada, vista na seção 3.3.2. 

Também com objetivo de facilitar o mapeamento entre o modelo relacional e 

as ontologias, realizado na seção 3.3.4, optamos por criar uma tabela para cada classe da 

ontologia geopolíticabr2. A facilidade no mapeamento utilizando esta abordagem existe, 

pois o comando generate-mapping que gera um mapeamento padrão, já cria para tabela 

do banco uma relação com um suporto vocabulário, conforme exemplo: 

# Table MUNICIPIO 

map:MUNICIPIO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "MUNICIPIO/@@MUNICIPIO.ID_MUNICIPIO@@"; 

 d2rq:class vocab:MUNICIPIO; 

 d2rq:classDefinitionLabel "MUNICIPIO"; 

 



Vemos que para tabela MUNICIPIO foi gerado automaticamente a propriedade 

“d2rq:class vocab:MUNICIPIO;” que futuramente será substituída pela classe 

município da ontologia geopoliticabr2. Como mencionado, isto acontece para todas as 

tabelas. 

O modelo relacional segue o objetivo da ontologia, que é definir um modelo 

básico para futuros trabalhos reutilizarem, sendo assim foram consideradas propriedades 

básicas das nossas classes que sofrem pouco ou nenhuma alteração com o passar do 

tempo. Podemos visualizar na Figura 31 o modelo final. 

 

Figura 31 – Modelo entidade relacional 

3.3.2. Massa de dados 

Com propósito de carregar o banco de dados pesquisamos pela web fontes de 

dados, de preferencia governamentais, sobre a estrutura geopolítica brasileira, 



primeiramente com objetivo de saber quem são os indivíduos de cada classe e 

identifica-los (nomes, códigos), posteriormente suas relações (o município de 

Florianópolis pertence ao estado de Santa Catarina) e por fim dados sobre esses 

indivíduos (população, área territorial). 

Encontramos as informações especialmente no site do IBGE 

(http://www.ibge.gov.br), onde obtivemos uma planilha, em XLS, da divisão territorial 

brasileira, que continha todos os municípios do Brasil, incluindo seus distritos. No 

entanto optou-se por utilizar a granularidade município e por isso os distritos de cada 

município foram desconsiderados na importação para o banco. Nesta mesma planilha, 

cada município contava com seu código do IBGE, microrregião, mesorregião e estado, 

além de outras informações. 

Também no site do IBGE podemos encontrar - entretanto espalhados por 

páginas web em formato HTML - outras informações sobre os municípios brasileiros, 

incluindo dados estatísticos e informações dos censos realizados. Pagina esta que pode 

ser acessado em http://www.ibge.gov.br/cidadesat. 

3.3.3. Tratamento dos dados e carga 

Em posse da massa de dados, cabe agora tratar o conteúdo dos diferentes 

formatos inserindo-os no banco de dados.  

Para importação do XLS, utilizamos o gerenciador de planilhas eletrônicas 

Excel, para converter os dados para o formato CSV (arquivo texto delimitado por um 

caracter especial) onde colunas foram separadas pelo caracter '|' e disponibilizadas 

conforme a ordem: 

 Código IBGE da Unidade federativa; 

 Nome da Unidade federativa; 

 Código IBGE da mesorregião; 

 Nome da mesorregião; 

 Código IBGE da microrregião; 

 Nome da microrregião; 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/cidadesat


 Código IBGE do município; 

 Nome do município. 

Já para tratamento do CSV optou-se por implementar uma aplicação em Java, 

que no qual faz a leitura das linhas do CSV, trata cada campo existente nessa linha, 

popula um objeto DAO (Data Access Object) referente a cada classe (Municipio, 

Estado, etc) e persiste os objetos DAO´s no banco de dados. A Figura 32 exibe uma 

parte do código utilizada nesta tarefa. O restante de código pode ser encontrado no 

Apêndice A. 

 

Figura 32 - Trecho do código utilizado para importar o arquivo CSV 

Realizada a carga inicial, neste momento temos no banco de dados todos os 

registros de cada instância geopolítica, ou seja, temos cadastrados todos os municípios, 

estados, regiões, etc. Com propósito de enriquecer o conteúdo já existente, executamos 

uma segunda importação com informações extras das instâncias. Contudo estas 

informações estão disponibilizadas em páginas HTML no endereço 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat e não em um formato estruturado como CSV e XLS.  

Após posterior análise do código HTML, apuramos que as páginas são 

carregadas por um frame que invoca o endereço 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun= passando como parâmetro 

os seis primeiros dígitos do código IBGE de um município. A URL final invocada fica: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=420540 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=420540


Descoberto isso, implementamos uma segunda rotina em Java que consulta em 

banco todos os códigos IBGE dos municípios e invoca a URL para cada um dos 

municípios. O HTML retornado é tratado, os dados interessantes são extraídos e 

persistidos em banco para o município correspondente. A Figura 33 demonstra uma 

parte do código utilizado no processo, já o código fonte completo pode ser encontrado 

no Apêndice B. 

 

Figura 33 - Trecho de código utilizado para importar o HTML no site do IBGE 

3.3.4. Mapeamento RDB2RDF 

Independentemente da ferramenta ou abordagem utilizada, o mapeamento  

entre o banco de dados relacional e a ontologia é fundamental para que os dados 

existentes no banco relacional sejam publicados no modelo RDF. Para isso utilizaremos 

o D2RQ que possui uma linguagem de marcação simples e robusta chamada D2RQ 

Mapping Language, permitindo mapear diretamente as relações entre os atributos do 

modelo relacional e as propriedades da ontologia. 



A fim de facilitar o mapeamento, a plataforma D2RQ disponibiliza uma 

ferramenta via linha de comando, chamada generate-mapping. Esta ferramenta faz a 

leitura da estrutura do banco de dados relacional e gera um arquivo de mapeamento 

RDB2RDF (Relational database to RDF) de toda a base ou parte dela. Com isso, 

geramos uma estrutura padrão, que virá depois ser modificada de acordo com o 

vocabulário ontológico anteriormente definido. Lembrando que a plataforma D2RQ é 

desenvolvida em Java e já contém o driver do banco de dados MySQL, não havendo a 

necessidade de adiciona-lo. Podemos acompanhar na Figura 34 a execução do comando. 

 

Figura 34 - Execução do comando generate-mapping 

O comando foi executado com os parâmetros: 

 --verbose: Imprime informações extras do processamento 

 -o mapping.ttl: Arquivo contendo o mapeamento gerado 

 -u root: Usuário do banco de dados 

 -p root: Senha do banco de dados 

 jdbc:mysql://localhost:3306/geopolítica: URL de conexão para o banco de dados 

MySQL 

O arquivo resultante pode ser parcialmente observado na Figura 35 ou por 

completo no Apêndice C. 



 

Figura 35 - Mapeamento RDB2RDF gerado pelo D2RQ 

O arquivo gerado automaticamente agora será customizado com o intuído de 

utilizar as propriedades da nossa ontologia, geopoliticabr2, e da ontologia da FAO, 

geopolitical. Dentre as modificações realizadas, seguem as principais: 

 Adição do namespace de cada uma das ontologias que será utilizada, 

geopoliticabr2 e geopolitical, utilizando o marcador @prefix. Exemplo: 

@prefix geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr2#> .  

@prefix geopolitical: <http://aims.fao.org/aos/geopolitical.owl#> . 

 O modelo relacional foi No mapeamento das classesSubstituição das classes 

geradas automaticamente para as classes da ontologia geopoliticabr2. Exemplo: 



d2rq:class vocab:DISTRITO_FEDERAL; para d2rq:class geo:DistritoFederal; 

 

 Substituição das propriedades geradas automaticamente pelas propriedades das 

ontologias geopoliticabr2 e geopolitical. Exemplo 

d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_CD_IBGE; para 

d2rq:propertyDefinitionLabel "codeIBGE"; 

 

O resultado parcial das modificações pode ser visualizado na Figura 36 e o completo no 

Apêndice D. 



 

Figura 36 - Arquivo com o mapeamento RDB2RDF modificado 

3.3.5. Publicação do arquivo estático 

Utilizando o mapeamento entre o banco relacional e as ontologias, processo 

visto na seção 3.3.4, podemos agora criar um arquivo RDF com todo conteúdo 

armazenado no banco. Isto será feito utilizando o comando dump-rdf presente na 

plataforma D2RQ (2.2.3.1). A Figura 37 demonstra o comando em execução e a Figura 

38 demonstra um trecho do arquivo RDF gerado. 



 

Figura 37 - Execução do comando dump-rdf 

 

Figura 38 - Trecho do arquivo RDF gerado pelo D2RQ através do comando rdf-dump 



3.3.6. Publicação com wrapper 

Outra abordagem de publicação de linked data é a utilização de wrappers, que 

abstraem do cliente o acesso ao banco de dados relacional, modelando e publicando seu 

conteúdo em formato RDF, possibilitando a visualização e consulta.  

Além de simples, esta abordagem torna-se vantajosa quando o grupo de dados 

presente no banco relacional é frequentemente alterado. Nesta situação, se utilizarmos a 

publicação através de um arquivo RDF estático, cada alteração nos obrigaria gerar um 

novo RDF. No entanto, com o D2R Server (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.), ferramenta empregada nessa tarefa, é possível disponibilizar as alterações 

em tempo real, pois utiliza um mapeamento direto com o banco de dados relacional, 

mesmo criado na seção 3.3.4, disponibilizando imediatamente qualquer modificação 

nos dados. 

O D2R Server pode ser inicializado através do comando d2r-server, 

informando parâmetros ou apenas o arquivo de mapeamento. Quando o parâmetro -b, 

que indica a URI base, não é informado, o serviço iniciará por padrão na interface 

localhost e porta 2020, como mostra a Figura 39. 

 

Figura 39 - Linha de comando para inicializar o D2R Server 

Após inicializado o serviço do D2R Server pode ser acessado pelo endereço 

http://localhost:2020, como visto Figura 40. 

http://localhost:2020/


 

Figura 40 - D2R Server utilizando dados diretamente do banco de dados relacional 



 

Figura 41 - D2R Server listando os municípios 



 

Figura 42 - Página web do município de Florianópolis disponibilizada pelo D2R Server 

3.3.7. Publicação com 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 3.3.5 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 43 apresenta a interface gráfica utilizada para a importação dos 

dados. 



 

Figura 43 - Interface do Virtuoso para importação do RDF 

As duas informações importantes nessa interface 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 estejam em algum outro endereço da Web, 

diretamente, se houver a necessidade de fazer um dump da mesma. A Figura 44 mostra a 

lista de grafos, onde se pode confirmar a correta importação dos dados. 

 

Figura 44 - Grafos RDF do Virtuoso 

Para uma verificação mais consistente, executou-se consultas SPARQL na 

interface disponível no próprio Conductor, como apresentado na Figura 45. 



 

Figura 45 - Consulta SPARQL no Virtuoso 

 

4. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Baseado na pesquisa e elaboração deste trabalhando, torna-se evidente a 

ascensão do movimento de publicação de linked data, bem como de toda Web 

Semância, perante a crescente necessidade de organizar dados, outrora espalhados por 

toda rede, fornecendo maior qualidade na informação e maior facilidade na obtenção de 

novas informações. Embora toda temática eventualmente seja nova, os esforços, 

principalmente por parte de governos e universidades é bastante grande, onde podemos 

citar exemplos como dos governos espanhol e britânico, com elaboração de ontologias 

para publicação de dados geográficos. 

A arquitetura da Web Semântica proposta por Tim Berners-Lee [12] 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. 

Cabe destacar que o esforço final deste trabalho foi alcançado com a criação da 

ontologia geográfica do Brasil, cujo objetivo era fornecer a estrutura básica, em outras 

palavras, o primeiro passo para auxiliar na organização e publicação de linked data 

ligados ao contexto geográfico brasileiro. 

Este primeiro esforço, de criação da ontologia, poderá amparar diferentes área 

de trabalho. Com a extensão desta ontologia, é possível reutiliza-la para definir novas 

com uso em diferentes contextos, como para o mapeamento dos eleitores de zonas 

eleitorais brasileiras - enriquecendo com dados estatísticos de escolaridade ou renda – 

ou ainda afim mapear áreas agrícolas, adicionando dados sobre o tipo de plantio, 

técnicas utilizadas, etc. Além disso, é claro, é possível melhorar esta mesma ontologia, 

geopoliticabr2, adicionando novos dados estatísticos dos municípios, estados e regiões e 

fornecer novas ligações com outros datasets espalhados pelo país. 
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6. APÊNDICES 

A. Código Java para importação do CSV para o banco de dados 

package br.com.geopolitica.importacao; 

http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/


 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

import java.util.StringTokenizer; 

 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.ejb.TransactionAttribute; 

import javax.ejb.TransactionAttributeType; 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 

 

import org.jboss.ejb3.annotation.TransactionTimeout; 

 

import br.com.geopolitica.dao.Estado; 

import br.com.geopolitica.dao.Mesorregiao; 

import br.com.geopolitica.dao.Microrregiao; 

import br.com.geopolitica.dao.Municipio; 



import br.com.geopolitica.dao.Pais; 

 

@Stateless 

public class ImportacaoMunicipioModel { 

 

 @PersistenceContext(name = "geopolitica") 

 protected EntityManager em; 

 

 private Pais brasil; 

 

 private Map<Integer, Estado> mapEstados = new HashMap<Integer, Estado>(); 

 

 @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW) 

 @TransactionTimeout(value = 86400) 

 public void importaMunicipios() { 

  brasil = em.find(Pais.class, 1); 

 

  URL url = 

ImportacaoMunicipioModel.class.getResource("municipios.csv"); 

 

  BufferedReader in; 

  try { 

   URLConnection uc = url.openConnection(); 



   in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(uc.getInputStream())); 

 

   int indexLinha = 1; 

   while (in.ready()) { 

    if (indexLinha % 1000 == 0) { 

     System.out.println("Flush!"); 

     em.flush(); 

    } 

    indexLinha++; 

 

    // 

UF|Nome_UF|MesorregiÃ£oGeogrÃ¡fica|MesorregiÃ£oGeogrÃ¡fica_Nome|Microrregi

Ã£oGeogrÃ¡fica|MicrorregiÃ£oGeogrÃ¡fica_Nome|MunicÃpio|MunicÃpio_Nome|D

istrito|Distrito_Nome|Subdistrito|Subdistrito_Nome 

 

    String linha = in.readLine(); 

    StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(linha, 

"|"); 

 

    String codIbgeEstado = null; 

    String nomeEstado = null; 

 

    String codMesorregiao = null; 



    String nomeMesorregiao = null; 

 

    String codMicrorregiao = null; 

    String nomeMicrorregiao = null; 

 

    String codIbgeMunicipio = null; 

    String nomeMunicipio = null; 

 

    int i = 0; 

    while (tokenizer.hasMoreTokens()) { 

     String token = tokenizer.nextToken(); 

 

     if (i == 0) { 

      codIbgeEstado = token; 

     } 

     if (i == 1) { 

      nomeEstado = token; 

     } 

     if (i == 2) { 

      codMesorregiao = token; 

     } 

     if (i == 3) { 

      nomeMesorregiao = token; 



     } 

     if (i == 4) { 

      codMicrorregiao = token; 

     } 

     if (i == 5) { 

      nomeMicrorregiao = token; 

     } 

     if (i == 6) { 

      codIbgeMunicipio = token; 

     } 

     if (i == 7) { 

      nomeMunicipio = token; 

     } 

     i++; 

    } 

 

    List<Municipio> muns = em 

      .createQuery( 

        "SELECT mun FROM 

Municipio mun WHERE mun.cdIbge=?") 

      .setParameter(1, 

Integer.valueOf(codIbgeMunicipio)) 

      .getResultList(); 

 



    if (muns.size() > 0) { 

     // System.out.println("Ignorando: " + linha); 

     continue; 

    } 

 

    System.out.println("Linha: " + indexLinha); 

 

    Municipio municipio = new Municipio(); 

    municipio.setEstado(trataEstado(codIbgeEstado, 

nomeEstado)); 

   

 municipio.setMesorregiao(trataMesorregiao(codMesorregiao, 

      nomeMesorregiao)); 

   

 municipio.setMicrorregiao(trataMicrorregiao(codMicrorregiao, 

      nomeMicrorregiao)); 

   

 municipio.setCdIbge(Integer.valueOf(codIbgeMunicipio)); 

    municipio.setNmMunicipio(nomeMunicipio); 

 

    em.persist(municipio); 

   } 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 



  } 

 } 

 

 @SuppressWarnings("unchecked") 

 private Estado trataEstado(final String codIbgeEstado, 

   final String nomeEstado) { 

  Integer cdIbge = Integer.valueOf(codIbgeEstado); 

 

  if (mapEstados.containsKey(mapEstados)) { 

   return mapEstados.get(mapEstados); 

  } 

 

  List<Estado> estados = em 

    .createQuery( 

      "SELECT estado FROM Estado estado 

WHERE estado.cdIbge = ? ") 

    .setParameter(1, cdIbge).getResultList(); 

 

  if (estados.size() > 0) { 

   mapEstados.put(cdIbge, estados.get(0)); 

   return estados.get(0); 

  } 

 



  Estado estado = new Estado(); 

  estado.setCdIbge(cdIbge); 

  estado.setNmEstado(nomeEstado); 

  estado.setPais(brasil); 

  em.persist(estado); 

 

  mapEstados.put(cdIbge, estado); 

 

  return estado; 

 } 

 

 @SuppressWarnings("unchecked") 

 private Mesorregiao trataMesorregiao(final String codMesorregiao, 

   final String nomeMesorregiao) { 

  Integer cdIbge = Integer.valueOf(codMesorregiao); 

 

  List<Mesorregiao> mesos = em 

    .createQuery( 

      "SELECT meso FROM Mesorregiao meso 

WHERE meso.cdIbge = ? ") 

    .setParameter(1, cdIbge).getResultList(); 

 

  if (mesos.size() > 0) { 



   return mesos.get(0); 

  } 

 

  Mesorregiao meso = new Mesorregiao(); 

  meso.setCdIbge(cdIbge); 

  meso.setNmMesorregiao(nomeMesorregiao); 

  em.persist(meso); 

 

  return meso; 

 } 

 

 @SuppressWarnings("unchecked") 

 private Microrregiao trataMicrorregiao(final String codMicrorregia, 

   final String nomeMicrorregiao) { 

  Integer cdIbge = Integer.valueOf(codMicrorregia); 

 

  List<Microrregiao> micros = em 

    .createQuery( 

      "SELECT micro FROM Microrregiao 

micro WHERE micro.cdIbge = ?") 

    .setParameter(1, cdIbge).getResultList(); 

 

  if (micros.size() > 0) { 



   return micros.get(0); 

  } 

 

  Microrregiao micro = new Microrregiao(); 

  micro.setCdIbge(cdIbge); 

  micro.setNmMicrorregiao(nomeMicrorregiao); 

  em.persist(micro); 

 

  return micro; 

 } 

} 

B. Código Java para importação dos dados de municípios presentes em páginas 

HTML no site do IBGE 

package br.com.geopolitica.importacao; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.List; 

 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.ejb.TransactionAttribute; 

import javax.ejb.TransactionAttributeType; 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 



 

import org.apache.commons.httpclient.HttpClient; 

import org.apache.commons.httpclient.HttpException; 

import org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod; 

import org.jboss.ejb3.annotation.TransactionTimeout; 

import org.jsoup.Jsoup; 

import org.jsoup.nodes.Document; 

import org.jsoup.nodes.Element; 

import org.jsoup.select.Elements; 

 

import br.com.geopolitica.dao.Municipio; 

 

@Stateless 

public class ImportacaoDadosMunicipioModel { 

 

 @PersistenceContext(name = "geopolitica") 

 protected EntityManager em; 

 

 @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW) 

 @TransactionTimeout(value = 86400) 

 public void importaDadosMunicipios() { 

 

  @SuppressWarnings("unchecked") 



  List<Municipio> muns = em.createQuery("SELECT mun FROM 

Municipio mun") 

    .getResultList(); 

 

  try { 

   int i = 0; 

   for (Municipio municipio : muns) { 

    if (i % 1000 == 0) { 

     em.flush(); 

    } 

    System.out.println("Linha:" + i); 

    preencheDadosMunicipio(municipio); 

    em.merge(municipio); 

    i++; 

   } 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 private void preencheDadosMunicipio(final Municipio mun) 

   throws IOException, HttpException { 

  Document doc = 

Jsoup.parse(recuperaDadosMunicipioNaWeb(mun.getCdIbge() 



    .toString().substring(0, 6))); 

 

  Element table = doc.getElementsByTag("table").get(1); 

 

  Elements linhas = table.child(0).children(); 

  linhas.remove(0); 

 

  int i = 0; 

  for (Element l : linhas) { 

   String value = l.child(1).text(); 

 

   if (value == null || value.trim().equals("")) { 

    System.err.println("Erro ao buscar dados do municipio: " 

      + mun.getCdIbge()); 

    continue; 

   } 

 

   if (i == 0) { 

   mun.setPopulacao(value.replaceAll("\\D", "")); 

   } 

 

   if (i == 1) { 



    Double dobleValue = 

DoubleHelper.getInstance().stringToDouble( 

    value); 

    mun.setAreaTerritorial(dobleValue.toString()); 

   } 

   if (i == 3) { 

    Integer cdIbge = Integer.valueOf(value); 

    mun.setCdIbge(cdIbge); 

    break; 

   } 

    

   if (i == 4) { 

    mun.setGentilico(value); 

   break; 

   } 

   i++; 

  } 

 } 

 

 private static String recuperaDadosMunicipioNaWeb(final String codIbge) 

   throws IOException, HttpException { 

  GetMethod pRecuperarState = new GetMethod( 

   

 "http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=" 



      + codIbge); 

  HttpClient client = new HttpClient(); 

  client.executeMethod(pRecuperarState); 

  return pRecuperarState.getResponseBodyAsString(); 

 } 

 

} 

C. Arquivo de mapeamento gerado automaticamente pelo D2RQ pelo comando 

generate-mapping 

@prefix map: <#> . 

@prefix db: <> . 

@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 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 "com.mysql.jdbc.Driver"; 

 d2rq:jdbcDSN "jdbc:mysql://localhost:3306/geopolitica"; 

 d2rq:username "root"; 

 d2rq:password "root"; 



 jdbc:autoReconnect "true"; 

 jdbc:zeroDateTimeBehavior "convertToNull"; 

 . 

 

# Table DISTRITO_FEDERAL 

map:DISTRITO_FEDERAL a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"DISTRITO_FEDERAL/@@DISTRITO_FEDERAL.ID_DISTRITO_FEDERAL@@"

; 

 d2rq:class vocab:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:classDefinitionLabel "DISTRITO_FEDERAL"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "DISTRITO_FEDERAL 

#@@DISTRITO_FEDERAL.ID_DISTRITO_FEDERAL@@"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_ID_DISTRITO_FEDERAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_ID_DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "DISTRITO_FEDERAL 

ID_DISTRITO_FEDERAL"; 



 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.ID_DISTRITO_FEDERAL"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_NOME a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_NOME; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "DISTRITO_FEDERAL NOME"; 

 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.NOME"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_SIGLA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_SIGLA; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "DISTRITO_FEDERAL SIGLA"; 

 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.SIGLA"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_CD_IBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "DISTRITO_FEDERAL CD_IBGE"; 

 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_ID_MACRORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 



 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_ID_MACRORREGIAO; 

 d2rq:refersToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:join "DISTRITO_FEDERAL.ID_MACRORREGIAO => 

MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_ID_PAIS__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property vocab:DISTRITO_FEDERAL_ID_PAIS; 

 d2rq:refersToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:join "DISTRITO_FEDERAL.ID_PAIS => PAIS.ID_PAIS"; 

 . 

 

# Table ESTADO 

map:ESTADO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "ESTADO/@@ESTADO.ID_ESTADO@@"; 

 d2rq:class vocab:ESTADO; 

 d2rq:classDefinitionLabel "ESTADO"; 

 . 

map:ESTADO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property rdfs:label; 



 d2rq:pattern "ESTADO #@@ESTADO.ID_ESTADO@@"; 

 . 

map:ESTADO_ID_ESTADO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property vocab:ESTADO_ID_ESTADO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "ESTADO ID_ESTADO"; 

 d2rq:column "ESTADO.ID_ESTADO"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:ESTADO_NM_ESTADO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property vocab:ESTADO_NM_ESTADO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "ESTADO NM_ESTADO"; 

 d2rq:column "ESTADO.NM_ESTADO"; 

 . 

map:ESTADO_SIGLA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property vocab:ESTADO_SIGLA; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "ESTADO SIGLA"; 

 d2rq:column "ESTADO.SIGLA"; 

 . 

map:ESTADO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 



 d2rq:property vocab:ESTADO_CD_IBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "ESTADO CD_IBGE"; 

 d2rq:column "ESTADO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:ESTADO_ID_MACRORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property vocab:ESTADO_ID_MACRORREGIAO; 

 d2rq:refersToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:join "ESTADO.ID_MACRORREGIAO => 

MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO"; 

 . 

map:ESTADO_ID_PAIS__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property vocab:ESTADO_ID_PAIS; 

 d2rq:refersToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:join "ESTADO.ID_PAIS => PAIS.ID_PAIS"; 

 . 

 

# Table MACRORREGIAO 

map:MACRORREGIAO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"MACRORREGIAO/@@MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO@@"; 



 d2rq:class vocab:MACRORREGIAO; 

 d2rq:classDefinitionLabel "MACRORREGIAO"; 

 . 

map:MACRORREGIAO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "MACRORREGIAO 

#@@MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO@@"; 

 . 

map:MACRORREGIAO_ID_MACRORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MACRORREGIAO_ID_MACRORREGIAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MACRORREGIAO ID_MACRORREGIAO"; 

 d2rq:column "MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:MACRORREGIAO_NM_MACRORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MACRORREGIAO_NM_MACRORREGIAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MACRORREGIAO NM_MACRORREGIAO"; 

 d2rq:column "MACRORREGIAO.NM_MACRORREGIAO"; 

 . 

 



# Table MESORREGIAO 

map:MESORREGIAO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"MESORREGIAO/@@MESORREGIAO.ID_MESORREGIAO@@"; 

 d2rq:class vocab:MESORREGIAO; 

 d2rq:classDefinitionLabel "MESORREGIAO"; 

 . 

map:MESORREGIAO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "MESORREGIAO 

#@@MESORREGIAO.ID_MESORREGIAO@@"; 

 . 

map:MESORREGIAO_ID_MESORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MESORREGIAO_ID_MESORREGIAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MESORREGIAO ID_MESORREGIAO"; 

 d2rq:column "MESORREGIAO.ID_MESORREGIAO"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:MESORREGIAO_NM_MESORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MESORREGIAO_NM_MESORREGIAO; 



 d2rq:propertyDefinitionLabel "MESORREGIAO NM_MESORREGIAO"; 

 d2rq:column "MESORREGIAO.NM_MESORREGIAO"; 

 . 

map:MESORREGIAO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MESORREGIAO_CD_IBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MESORREGIAO CD_IBGE"; 

 d2rq:column "MESORREGIAO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

 

# Table MICRORREGIAO 

map:MICRORREGIAO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"MICRORREGIAO/@@MICRORREGIAO.ID_MICRORREGIAO@@"; 

 d2rq:class vocab:MICRORREGIAO; 

 d2rq:classDefinitionLabel "MICRORREGIAO"; 

 . 

map:MICRORREGIAO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "MICRORREGIAO 

#@@MICRORREGIAO.ID_MICRORREGIAO@@"; 



 . 

map:MICRORREGIAO_ID_MICRORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MICRORREGIAO_ID_MICRORREGIAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MICRORREGIAO ID_MICRORREGIAO"; 

 d2rq:column "MICRORREGIAO.ID_MICRORREGIAO"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:MICRORREGIAO_NM_MICRORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MICRORREGIAO_NM_MICRORREGIAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MICRORREGIAO NM_MICRORREGIAO"; 

 d2rq:column "MICRORREGIAO.NM_MICRORREGIAO"; 

 . 

map:MICRORREGIAO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property vocab:MICRORREGIAO_CD_IBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MICRORREGIAO CD_IBGE"; 

 d2rq:column "MICRORREGIAO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

 

# Table MUNICIPIO 



map:MUNICIPIO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "MUNICIPIO/@@MUNICIPIO.ID_MUNICIPIO@@"; 

 d2rq:class vocab:MUNICIPIO; 

 d2rq:classDefinitionLabel "MUNICIPIO"; 

 . 

map:MUNICIPIO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "MUNICIPIO #@@MUNICIPIO.ID_MUNICIPIO@@"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO ID_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.ID_MUNICIPIO"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:MUNICIPIO_NM_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_NM_MUNICIPIO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO NM_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.NM_MUNICIPIO"; 



 . 

map:MUNICIPIO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_CD_IBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO CD_IBGE"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:MUNICIPIO_GENTILICO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_GENTILICO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO GENTILICO"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.GENTILICO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_PIB a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_PIB; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO PIB"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.PIB"; 

 . 

map:MUNICIPIO_IDH a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_IDH; 



 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO IDH"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.IDH"; 

 . 

map:MUNICIPIO_AREA_TERRITORIAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_AREA_TERRITORIAL; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO AREA_TERRITORIAL"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.AREA_TERRITORIAL"; 

 . 

map:MUNICIPIO_AREA_TERRITORIAL_UNIDADE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_AREA_TERRITORIAL_UNIDADE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO 

AREA_TERRITORIAL_UNIDADE"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.AREA_TERRITORIAL_UNIDADE"; 

 . 

map:MUNICIPIO_POPULACAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_POPULACAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO POPULACAO"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.POPULACAO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_POPULACAO_ANO a d2rq:PropertyBridge; 



 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_POPULACAO_ANO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "MUNICIPIO POPULACAO_ANO"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.POPULACAO_ANO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_DISTRITO_FEDERAL__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_ID_DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:refersToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_DISTRITO_FEDERAL => 

DISTRITO_FEDERAL.ID_DISTRITO_FEDERAL"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_ESTADO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_ID_ESTADO; 

 d2rq:refersToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_ESTADO => ESTADO.ID_ESTADO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_MICRORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_ID_MICRORREGIAO; 

 d2rq:refersToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_MICRORREGIAO => 

MICRORREGIAO.ID_MICRORREGIAO"; 



 . 

map:MUNICIPIO_ID_MESORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property vocab:MUNICIPIO_ID_MESORREGIAO; 

 d2rq:refersToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_MESORREGIAO => 

MESORREGIAO.ID_MESORREGIAO"; 

 . 

 

# Table PAIS 

map:PAIS a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "PAIS/@@PAIS.ID_PAIS@@"; 

 d2rq:class vocab:PAIS; 

 d2rq:classDefinitionLabel "PAIS"; 

 . 

map:PAIS__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "PAIS #@@PAIS.ID_PAIS@@"; 

 . 

map:PAIS_ID_PAIS a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:PAIS; 



 d2rq:property vocab:PAIS_ID_PAIS; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "PAIS ID_PAIS"; 

 d2rq:column "PAIS.ID_PAIS"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:PAIS_NM_PAIS a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:property vocab:PAIS_NM_PAIS; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "PAIS NM_PAIS"; 

 d2rq:column "PAIS.NM_PAIS"; 

 . 

 

D. Arquivo de mapeamento modificado para referenciar as ontologias 

geopoliticabr2 e geopolitical da FAO 

@prefix map: <#> . 

@prefix geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr2.owl#> . 

@prefix geopolitical: <http://aims.fao.org/aos/geopolitical.owl#> . 

@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 "com.mysql.jdbc.Driver"; 

 d2rq:jdbcDSN "jdbc:mysql://localhost:3306/geopolitica"; 

 d2rq:username "root"; 

 d2rq:password "root"; 

 jdbc:autoReconnect "true"; 

 jdbc:zeroDateTimeBehavior "convertToNull"; 

 . 

 

# Table DISTRITO_FEDERAL 

map:DISTRITO_FEDERAL a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"resource/distritofederal@@DISTRITO_FEDERAL.CD_IBGE@@"; 

 d2rq:class geo:DistritoFederal; 

 d2rq:classDefinitionLabel "DistritoFederal"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "@@DISTRITO_FEDERAL.NOME@@"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_NOME a d2rq:PropertyBridge; 



 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property geo:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.NOME"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_SIGLA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property geo:temSigla; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "temSigla"; 

 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.SIGLA"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property geo:codeIBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "codeIBGE"; 

 d2rq:column "DISTRITO_FEDERAL.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_ID_MACRORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property geo:pertenceMacrorregiao; 

 d2rq:refersToClassMap map:MACRORREGIAO; 



 d2rq:join "DISTRITO_FEDERAL.ID_MACRORREGIAO => 

MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO"; 

 . 

map:DISTRITO_FEDERAL_ID_PAIS__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:property geo:pertencePais; 

 d2rq:refersToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:join "DISTRITO_FEDERAL.ID_PAIS => PAIS.ID_PAIS"; 

 . 

 

# Table ESTADO 

map:ESTADO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "resource/estado@@ESTADO.CD_IBGE@@"; 

 d2rq:class geo:Estado; 

 d2rq:classDefinitionLabel "Estado"; 

 . 

map:ESTADO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "@@ESTADO.NM_ESTADO@@"; 

 . 

map:ESTADO_NM_ESTADO a d2rq:PropertyBridge; 



 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property geo:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "ESTADO.NM_ESTADO"; 

 . 

map:ESTADO_SIGLA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property geo:temSigla; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "temSigla"; 

 d2rq:column "ESTADO.SIGLA"; 

 . 

map:ESTADO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property geo:codeIBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "codeIBGE"; 

 d2rq:column "ESTADO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

 

#map:ESTADO_ID_MUNICIPIO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

# d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

# d2rq:property geo:temMunicipio; 

# d2rq:refersToClassMap map:MUNICIPIO; 



# d2rq:join "ESTADO.ID_ESTADO <= MUNICIPIO.ID_ESTADO"; 

# . 

 

map:ESTADO_ID_MACRORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property geo:pertenceMacrorregiao; 

 d2rq:refersToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:join "ESTADO.ID_MACRORREGIAO => 

MACRORREGIAO.ID_MACRORREGIAO"; 

 . 

map:ESTADO_ID_PAIS__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:property geo:pertencePais; 

 d2rq:refersToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:join "ESTADO.ID_PAIS => PAIS.ID_PAIS"; 

 . 

 

# Table MACRORREGIAO 

map:MACRORREGIAO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"resource/macrorregiao@@MACRORREGIAO.NM_MACRORREGIAO@@"; 

 d2rq:class geo:Macrorregiao; 

 d2rq:classDefinitionLabel "Macrorregiao"; 



 . 

map:MACRORREGIAO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "@@MACRORREGIAO.NM_MACRORREGIAO@@"; 

 . 

map:MACRORREGIAO_NM_MACRORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MACRORREGIAO; 

 d2rq:property geo:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "MACRORREGIAO.NM_MACRORREGIAO"; 

 . 

 

# Table MESORREGIAO 

map:MESORREGIAO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "resource/mesorregiao@@MESORREGIAO.CD_IBGE@@"; 

 d2rq:class geo:Mesorregiao; 

 d2rq:classDefinitionLabel "Mesorregiao"; 

 . 

map:MESORREGIAO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property rdfs:label; 



 d2rq:pattern "@@MESORREGIAO.NM_MESORREGIAO@@"; 

 . 

map:MESORREGIAO_NM_MESORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property geo:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "MESORREGIAO.NM_MESORREGIAO"; 

 . 

map:MESORREGIAO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:property geo:codeIBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "codeIBGE"; 

 d2rq:column "MESORREGIAO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

 

# Table MICRORREGIAO 

map:MICRORREGIAO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "resource/microrregiao@@MICRORREGIAO.CD_IBGE@@"; 

 d2rq:class geo:Microrregiao; 

 d2rq:classDefinitionLabel "Microrregiao"; 

 . 



map:MICRORREGIAO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "@@MICRORREGIAO.NM_MICRORREGIAO@@"; 

 . 

map:MICRORREGIAO_NM_MICRORREGIAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property geo:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "MICRORREGIAO.NM_MICRORREGIAO"; 

 . 

map:MICRORREGIAO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:property geo:codeIBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "codeIBGE"; 

 d2rq:column "MICRORREGIAO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

 

# Table MUNICIPIO 

map:MUNICIPIO a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "resource/municipio@@MUNICIPIO.CD_IBGE@@"; 



 d2rq:class geo:Municipio; 

 d2rq:classDefinitionLabel "Municipio"; 

 . 

map:MUNICIPIO__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "@@MUNICIPIO.NM_MUNICIPIO@@"; 

 . 

map:MUNICIPIO_NM_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geo:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.NM_MUNICIPIO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_CD_IBGE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geo:codeIBGE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "codeIBGE"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.CD_IBGE"; 

 d2rq:datatype xsd:integer; 

 . 

map:MUNICIPIO_GENTILICO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 



 d2rq:property geo:temGentilico; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "temGentilico"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.GENTILICO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_PIB a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geopolitical:GDPTotalInCurrentPrices; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "GDPTotalInCurrentPrices"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.PIB"; 

 . 

map:MUNICIPIO_IDH a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geopolitical:HDITotal; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "HDITotal"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.IDH"; 

 . 

map:MUNICIPIO_AREA_TERRITORIAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geopolitical:landAreaTotal; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "landAreaTotal"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.AREA_TERRITORIAL"; 

 . 

map:MUNICIPIO_AREA_TERRITORIAL_UNIDADE a d2rq:PropertyBridge; 



 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geopolitical:landAreaUnit; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "landAreaUnit"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.AREA_TERRITORIAL_UNIDADE"; 

 . 

map:MUNICIPIO_POPULACAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geopolitical:populationTotal; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "populationTotal"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.POPULACAO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_POPULACAO_ANO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geopolitical:populationYear; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "populationYear"; 

 d2rq:column "MUNICIPIO.POPULACAO_ANO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_DISTRITO_FEDERAL__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geo:pertenceUnidadeFederativa; 

 d2rq:refersToClassMap map:DISTRITO_FEDERAL; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_DISTRITO_FEDERAL => 

DISTRITO_FEDERAL.ID_DISTRITO_FEDERAL"; 



 . 

map:MUNICIPIO_ID_ESTADO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geo:pertenceUnidadeFederativa; 

 d2rq:refersToClassMap map:ESTADO; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_ESTADO => ESTADO.ID_ESTADO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_MICRORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geo:pertenceMicrorregiao; 

 d2rq:refersToClassMap map:MICRORREGIAO; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_MICRORREGIAO => 

MICRORREGIAO.ID_MICRORREGIAO"; 

 . 

map:MUNICIPIO_ID_MESORREGIAO__ref a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:MUNICIPIO; 

 d2rq:property geo:pertenceMesorregiao; 

 d2rq:refersToClassMap map:MESORREGIAO; 

 d2rq:join "MUNICIPIO.ID_MESORREGIAO => 

MESORREGIAO.ID_MESORREGIAO"; 

 . 

 

# Table PAIS 

map:PAIS a d2rq:ClassMap; 



 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern "resource/pais@@PAIS.NM_PAIS@@"; 

 d2rq:class geo:Pais; 

 d2rq:classDefinitionLabel "Pais"; 

 . 

map:PAIS__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "@@PAIS.NM_PAIS@@"; 

 . 

map:PAIS_NM_PAIS a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:PAIS; 

 d2rq:property geopolitical:nameOfficialPT; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "nameOfficialPT"; 

 d2rq:column "PAIS.NM_PAIS"; 

 . 
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INTRODUÇÃO 



Com o intuito de transformar essas informações em algo “interpretável” por máquinas 

Tim Berners-Lee junto com a equipe da W3C começaram a trabalhar em uma nova 

arquitetura para prover maior organização e semântica a estes dados. Este 

desenvolvimento ficou conhecido como Web Semântica. 

No entanto a Web Semântica não se trata apenas sobre publicação de dados na 

web. Debate-se também, em resumo, sobre uma maneira de utilizar a Web para criar 

ligações entre os dados de diferentes fontes. Estes dados podem ser tão diversos como 

bancos de dados mantidos por duas organizações em diferentes localizações 

geográficas. 

A busca pela noção espacial, saber onde algo está localizado na Terra, e ainda o que 

existe no espaço em volta deste lugar, vem do princípio da humanidade. Contudo o que 

começou há muito tempo apenas como uma questão de sobrevivência humana se tornou 

hoje uma questão estratégica valiosa para empresas e governos. 

Seguindo iniciativas de países como Inglaterra e Espanha e visando utilizar os 

conceitos dessa nova concepção da Web e chamando atenção para o fato do Brasil não 

possuir uma um vocabulário formal pra tratar dados geográficos, este trabalho tem 

como iniciativa desenvolver uma ontologia que forneça um conjunto de definições para 

construção de conhecimento utilizando dado geopolítico brasileiro. 

WEB ATUAL 

A internet pode ser definida como o maior repositório de informação do 

mundo. Segundo a Cisco Visual Networking, o volume de informação digital disponível 

na web chegou a um zettabyte, o que equivale a mais de um trilhão de gigabytes. 

Estima-se que este valor irá quadriplicar até 2015. [8] 

Além deste crescimento fenomenal, temos também aproximadamente três 

bilhões de pessoas utilizam estas informações no dia-a-dia, sendo cerca de 40% da 

população mundial. Número que foram impulsionados pela proliferação de dispositivos 

móveis. 

O principal diferencial das sobreviventes é que elas encaravam a internet como 

uma plataforma. Isso significa ver a web não como mais um programa, e sim como algo 

sujeito a alterações, um ambiente onde o usuário simplesmente não acessa dados, mas 

pode criar e editar conteúdo. 



Dessa forma, essas empresas encontraram um jeito de tirar proveito da 

inteligência coletiva, permitindo que usuários colaborem com elas na construção e no 

desenvolvimento de produtos, serviços e conteúdo. 

Assim a quantidade de informação disponível cresceu exponencialmente, tendo 

somente como preocupação a aparência com que são visualizadas, ou seja, não estão 

semanticamente estruturadas, impossibilitando que computadores tirem um melhor 

proveito desses dados. 

WEB SEMÂNTICA  

O desenvolvimento da Web Semântica é composto por uma série de passos que 

são estruturados em camadas, sendo que cada uma é desenvolvida, necessariamente, 

acima da anterior. Esta abordagem é habitualmente adotada quando se trata de projetos 

complexos como este, uma vez que dividindo o projeto em partes a complexidade se 

torna mais facilmente administrada, além de que o desenvolvimento de algo do gênero 

envolve um grande número de entidades: usuários, desenvolvedores, empresas, 

governos, etc. 

 

Na camada mais inferior, ou seja, a base de toda estrutura está o XML 

(Extensible Markup Language) aliado a namespace e XML Schema e suportando pelas 

tecnologias Unicode e URI. XML é uma linguagem que permite escrever documentos 

estruturados com vocabulário definido pelo próprio usuário, sendo particularmente 

adequado para a postagem de documentos na Web e como metalinguagem para 

construção de outras linguagens. 



Logo acima, temos o RDF aliado ao RDF Schema. Estas tecnologias são 

utilizadas para definir o modelo de dados básico, como o modelo entidade-relacional, 

para escrever instruções simples sobre dados na Web. O modelo de dados RDF não 

depende do XML, mas possui sua sintaxe baseada em XML. Já o RDF Schema fornece 

as primitivas para a organização dos objetos web em forma de hierarquias, assim como 

a descrição de classes, relacionamentos básicos, propriedades e algumas restrições de 

estruturação baseadas no modelo RDF. 

O RDF Schema pode ser visto como uma linguagem primitiva para escrita de 

ontologias, mas é na camada acima que linguagens mais poderosas podem ser definidas. 

Esta camada contém os vocabulários ontológicos que provê mais poder de 

representatividade aos objetos Web, assim como, fornece recursos mais ricos para a 

representação do conhecimento em domínios específicos de maneira compartilhada. 

A camada de lógica utiliza o conhecimento compartilhado das ontologias para 

melhorar e regras de descrição dos processos para permitir poder de raciocínio às 

aplicações e agentes.  

A camada de prova deriva dos benefícios do uso de logica para a representação 

do conhecimento, onde sistemas podem verificar a prova de declarações 

automaticamente devido a semântica bem definida e ao alto poder de expressividade 

obtido nas camadas anteriores. 

Estando localizada no topo da arquitetura, a camada confiança é um conceito 

de alto nível e crucial, pois a Web só atingirá o seu real potencial quando usuários têm 

confiança nas operações realizadas e nas informações trafegadas. Por isso nessa camada 

temos o uso de mecanismos de segurança como certificados e assinaturas digitais, etc., 

que se espera fornecer a garantia de integridade necessária para informações e entidades 

envolvidas. 

ONTOLOGIA GEOPOLÍTICA DO BRASIL 

 Muitos países já iniciaram o processo de organização e seguindo estas 

iniciativas, propomos a criação de uma ontologia que visa representar a estrutura 

geopolítica brasileira. Esta que por sua vez é constituída por 27 unidades federativas, 

sendo 26 estados, um distrito federal, além também dos municípios e das divisões 

regionais, microrregião, mesorregião e macrorregião. A proposta também provê a 



população das instâncias de todos os indivíduos envolvidos, bem como de informações 

relativas a cada um. 

Como primeiro passo para criação da ontologia geopolítica do Brasil foi 

realizado uma pesquisa por trabalhos semelhantes iniciados em outros países, que 

servirá de modelo e base para construção na ontologia brasileira. Empreendimentos 

espanhóis, britânicos e inclusive da Organização para a Alimentação e Agricultura das 

Nações Unidas (FAO) serviram de inspiração para criação desta ontologia. 

Após a pesquisa por trabalho já existentes, optamos por importar ao nosso 

vocabulário, geopoliticabr2, a ontologia geopolítica da FAO, por tratar-se de um padrão 

e por definir aspectos que poderão ser reutilizados na definição de conceitos referentes 

ao contexto brasileiro. 

Ao importar a ontologia da FAO, dispomos de toda sua especificação, 

possibilitando definir nomes em sete línguas diferentes, identificadores em vários 

sistemas internacionais de codificação, coordenadas geográficas ou ainda diferentes 

tipos de dados estatísticos. 

A partir desse ponto, nossos esforços concentraram-se em customizar o 

vocabulário adequando à realidade brasileira, para isso o primeiro passo foi definir os 

conceitos básicos relacionados ao nosso contexto. 

Com o conjunto de conceitos definidos, bem como os relacionamentos entre as 

classes, iniciamos no Protégé o desenvolvimento prático de criação da ontologia. 

Primeiramente criamos um novo projeto de ontologia na ferramenta e 

importamos a ontologia chamada geopolitical definida pela FAO. Neste ponto, temos 

disponíveis dentro da nossa ontologia todas as classes, object properties e data 

properties da ontologia da geopolitical para reuso. 

Baseado nos conceitos levantados (3.2.2), iniciamos a criação das classes 

referente ao nosso contexto. Estabelecemos uma relação de equivalência entre as classes 

Territorio e territory das ontologias geopoliticabr2 e geopolitical respectivamente e 

também entre Pais e self_governing. Essas relações de equivalência foram adicionadas 

para que todas as propriedades de territory fossem herdadas por Territorio, onde o 

mesmo acontece entre Pais e self_governing. 



POPULANDO A ONTOLOGIA 

Finaliza a criação da ontologia geopoliticabr2 - onde especificamos para o 

nosso contexto o que é um município ou um estado, por exemplo - a próxima atividade 

a ser realizada é criar as instâncias dos indivíduos referentes a cada classe, em outras 

palavras, popular nossa ontologia com todos os municípios brasileiros, estados, regiões, 

etc, com o objetivo final de publicar todas essas informações em forma de linked data. 

Para dar “vida” à ontologia, é preciso juntar uma massa de dados em formatos 

digitais que sirvam de insumo para criação das instâncias ligadas ao contexto. Buscou-

se na web - preferencialmente em fonte de dados governamentais, dada confiabilidade e 

manutenibilidade das informações – conteúdo sobre o país, neste caso o Brasil, suas 

unidades federativas (estados e distrito federal), regiões e municípios. No entanto há 

dados disponíveis em diversos formatos, desde os mais estruturados e fáceis de 

consumir, como XLS e CSV, até os menos organizados e com isso maior dificuldade de 

uso, como as informações espalhadas por páginas web em formato HTML. 

PUBLICANDO DADOS 

Utilizando o mapeamento entre o banco relacional e as ontologias, podemos 

agora criar um arquivo RDF com todo conteúdo armazenado no banco. Isto será feito 

utilizando o comando dump-rdf presente na plataforma D2RQ. 

 



 

Outra abordagem de publicação de linked data é a utilização de wrappers, que 

abstraem do cliente o acesso ao banco de dados relacional, modelando e publicando seu 

conteúdo em formato RDF, possibilitando a visualização e consulta.  

Além de simples, esta abordagem torna-se vantajosa quando o grupo de dados 

presente no banco relacional é frequentemente alterado. Nesta situação, se utilizarmos a 

publicação através de um arquivo RDF estático, cada alteração nos obrigaria gerar um 

novo RDF. No entanto, com o D2R, ferramenta empregada nessa tarefa, é possível 

disponibilizar as alterações em tempo real, pois utiliza um mapeamento direto com o 

banco de dados relacional, disponibilizando imediatamente qualquer modificação nos 

dados. 

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 



Baseado na pesquisa e elaboração deste trabalhando, torna-se evidente a 

ascensão do movimento de publicação de linked data, bem como de toda Web 

Semância, perante a crescente necessidade de organizar dados, outrora espalhados por 

toda rede, fornecendo maior qualidade na informação e maior facilidade na obtenção de 

novas informações. 

A arquitetura da Web Semântica proposta por Tim Berners-Lee [12] 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. 
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