
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

NITAY BATISTA BEDUSCHI 

SAMUEL PIERRI CABRAL 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO DE DADOS DO ENEM NO FORMATO LINKED DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2012



 

 

Nitay Batista Beduschi 

Samuel Pierri Cabral 

 

PUBLICAÇÃO DE DADOS DO ENEM NO FORMATO LINKED DATA 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para  

obtenção do Título de “Bacharel em Sistemas de Informação”, e aprovado em  

sua forma final pela Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

Florianópolis, Junho de 2012. 

 

Banca Examinadora:  

 

___________________________________  

Prof., Dr. José Leomar Todesco,   

Orientador  

Universidade Federal de Santa Catarina  

 

 

 

___________________________________  

Prof. Dr. Fernando Álvaro Ostuni Gauthier,   

Co-Orientador  

Universidade Federal de Santa Catarina  

 

 

 

___________________________________  

Prof. Dr. Aran Bey Tcholakian Morales 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

___________________________________  

Airton Zancanaro  

Universidade Federal de Santa Catarina 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Nitay: 

 Agradeço a minha família, que estiveram sempre presente e me apoiaram em 

toda a minha vida.  Em especial minha namorada Isabel Cristina, sempre me chamando 

pra surfar, enquanto deveria estar fazendo o trabalho. Os professores Tite e Gauthier, e 

os demais integrantes da banca pelo apoio e orientação durante a execução deste 

trabalho. As grandes amizades que continuarão depois do curso, em especial a do 

Samuca, com quem fiz diversos trabalhos e geladas durante o curso. 

 

Samuel: 

 Agradeço primeiramente a minha família, em especial meus pais que sempre me 

apoiaram em toda a minha vida. Os professores Tite e Gauthier pelo apoio e orientação 

durante a execução deste trabalho. Aos grandes amigos que fiz na durante o curso, em 

especial André Durieux, Jonatan Matschulat, Marco Curi e Nitay Beduschi, sem vocês a 

faculdade não teria sido a mesma. E a minha grande amiga Fernanda Mendes que 

mesmo a distância me ajudou com a gramática do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Em 2006 Tim Berners-Lee criou o termo linked data, que visa que dados bem 

estruturados possam ser interligados a outros dados, ou repositório de dados, fazendo 

com que possam ser consumidos por máquinas e humanos mais facilmente. Com este 

conceito de dados abertos governos e outras entidades começaram a disponibilizar 

dados para consumo de pesquisadores ou qualquer outro interessado. Uma dessas 

entidades é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) que realiza levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis e 

modalidades de ensino, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Neste 

documento é proposto o uso desses dados do ENEM, que por meio dos conceitos de 

linked data e os padrões criados pela World Wide Web Consortium (W3C) serão 

tratados para poderem ser publicados e ligados a outros repositórios. 

 

Palavras-chave: ENEM. INEP. Linked Data. Ontologia. Dados abertos. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In 2006 Tim Berners-Lee coined the term linked data, which is that well-

structured data can be linked to other data, or data repository, so that may be consumed 

by humans and machines more easily. With this concept of open data and other 

government entities have begun to provide data for consumption or any other interested 

researchers. One of these entities is the Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) which performs statistical and evaluation at all 

levels and types of education such as the Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). In 

this paper we propose the use of such data ENEM, that through the concepts of linked 

data and the patterns created by the World Wide Web Consortium (W3C) will be treated 

in order to be published and linked to other repositories. 

 

Keywords: ENEM. INEP. Linked Data. Ontology. Open data. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente com o crescimento das ciências da tecnologia, temos um cenário 

diferente do passado, antes poucas pessoas estudavam o assunto a fundo. Temos o 

crescimento rápido das tecnologias, o acesso facilitado, a disseminação dos cursos de 

tecnologias da informação, o aumento no estudo da engenharia do conhecimento. 

Resultando assim em um crescimento de pessoas que estudam e entendem da área. 

Isto resulta no aumento de serviços, softwares, hardwares e dados, por trás disto 

está a informação, que nem sempre está disponível aos nossos olhos. A quantidade de 

dados gerados todos os dias na Web é tão grande que impossibilita muitas vezes que a 

informação seja assimilada de forma apropriada pelas pessoas. Desta forma, o linked 

data, surge como um conjunto de boas práticas permitindo que os dados sejam 

facilmente analisados por máquina, e assim facilitando a extração da informação. 

Um exemplo de quantidade de dados que não são facilmente interpretáveis por 

pessoas são os gerados pelo INEP, entre eles os dados do ENEM. Apesar do problema, 

neste caso, não ser a periocidade da publicação, pois os dados são gerados uma vez por 

ano, após cada uma das provas. Os dados do ENEM possuem muitas informações 

“escondidas” esperando que alguém as encontre. São dados de todos os alunos do país 

que prestaram a prova e que poderiam ser relacionados com inúmeros outros dados, 

como por exemplo, informações de seus municípios, escolas ou estados. 

Para quantificarmos este problema, utilizando a base de dados fornecida pelo 

INEP dos candidatos que prestaram o ENEM no ano de 2008. Temos uma tabela única 

com 261 campos contendo informações de 4.018.071 alunos que prestaram a prova. 

Estes campos são, por exemplo, município, sexo, nota do aluno, município onde foi 

realizada a prova, estado da federação onde se localiza o município, questões sócio 

econômicas, entre outros. Isto gera uma tabela com 1.048.716.531 registros. Escolher 

quais variáveis serão úteis e com o que elas serão relacionadas em outros bancos de 

dados para gerar informação não é uma tarefa fácil. 

Os dados do ENEM embora sejam abertos, assim como diversos outros dados do 

governo, através da iniciativa dos dados abertos e da transparência do governo federal, 

normalmente estão em formatos diferentes entre eles e entre outras fontes de dados que 

possam ser interessantes para o cruzamento. Nem sempre as fontes são governamentais, 
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dificultando e muito o cruzamento dos dados para extrair e consumir a informação. Se 

todos os dados abertos, governamentais ou não, forem disponibilizados em formato 

linked data, poderemos cruzar facilmente os dados, gerar estatísticas, indicadores e 

conhecimento para ajudar na tomada de decisões. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é publicar os dados do ENEM do ano de 2008 em 

formato de linked data.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Utilizar ferramentas para publicação e consumo de linked data. 

 Preparar os dados para publicação, criando as triplas RDFs. 

 Publicar os dados para consumo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Como citado na introdução, uma simples prova do ENEM contém mais de 4 

milhões de alunos inscritos, todos estes respondendo um questionário sócio econômico 

gerando uma grande quantidade de dados, e possivelmente muita informação que 

poderia ser utilizada tanto pelo governo, quanto pelas escolas para melhorar a qualidade 

da educação como para uma outra série de objetivos. 

Estudando um caso como o do ENEM e transformando estes dados em um 

repositório linked data servirá como um excelente aprendizado, logo que esta é uma 

área relativamente nova na informática, tendo pouco material disponível na nossa 

língua. Principalmente casos práticos da publicação de dados em RDF. 

Se esta tendência se confirmar e a maioria dos dados da web forem publicados 

em linked data teremos benefícios e um avanço muito significativo na engenharia do 

conhecimento, pois poderemos relacionar vários bancos de dados que antes nunca 

tiveram seus dados cruzados, para assim extrair valiosa informação e conhecimento nas 

mais diversas áreas.  
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Neste primeiro capítulo foram apresentadas as idéias gerais a respeito de dados 

governamentais abertos, sua importância para o fortalecimento da democracia e os 

problemas encontrados na sua aplicação. Ainda neste capítulo, foram listados os 

objetivos deste trabalho e a justificativa do seu desenvolvimento. 

O Capítulo 2 se inicia uma pesquisa sobre educação e os dados abertos do 

ENEM. No Capítulo 3, são apresentados conceitos sobre Web de dados e Web 

semântica, bem como conceito sobre linked data. Após a fundamentação teórica segue 

no Capítulo 4, a proposta para publicação dos dados do ENEM, utilizando dos conceitos 

descritos nos Capítulos 2 e 3. 

Ainda no capítulo 4 serão apresentados os resultados dos dados publicados, e no 

capítulo 5 as conclusões e trabalhos futuros. 
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2 SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

Conforme a Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, educação significa 

abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta Lei disciplina a 

educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

A situação da educação no Brasil mostrou algumas melhorias significativas 

nessa última década: houve uma queda da taxa de analfabetismo e, junto a isso, aumento 

regular da escolaridade média e da taxa de escolarização (IGBE, 2003). Todavia, a 

situação educacional em nosso país ainda não é satisfatória, principalmente em algumas 

das grandes regiões de nosso país. 

Segue a descrição do Sistema Educacional Brasileiro pelo MEC (Ministério da 

Educação) (IGBE, 2003): 

 

 Educação infantil: Crianças de 0 a 6 anos de idade. Compreende creche e 

pré-escola. 

 Ensino fundamental (1º Grau): Faixa de 7 a 14 anos. Duração de 8 anos. É 

obrigação do Estado garantir a universalidade da educação neste nível de 

ensino. 

 Ensino médio (2º Grau) e médio profissionalizante: Duração variável entre 3 

e 4 anos. 

 Ensino superior: Compreende a graduação e a pós-graduação. Os cursos da 

graduação têm duração de 4 a 6 anos. A pós-graduação varia de 2 a 4 anos, 

para os cursos de mestrado, e de 4 a 6 anos, para o doutorado. 
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2.1 MEC 

O MEC é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 19.402, 

em 14 de novembro de 1930, com o nome de "Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Publica", pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado pelo estudo e 

despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência 

hospitalar. 

Em 1953, o governo federal cria o Ministério da Saúde e tira do Ministério da 

Educação e Saúde as responsabilidades de administração destinadas a ela. A partir de 

então é que passa a se chamar oficialmente de MEC - Ministério da Educação e Cultura 

(vide Lei n.° 1.920, de 25 de julho de 1953). 

Em 15 de março de 1985 foi criado o MinC, Ministério da Cultura, pelo decreto 

91.144. Curiosamente a sigla MEC continua, porém passa a se chamar Ministério da 

Educação - como é conhecido até hoje este ministério. 

Em 12 de junho de 2000, após muitas mudanças em sua estrutura organizacional 

e a criação de secretarias como o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), por exemplo, o MEC passa a ter as seguintes competências: política 

nacional de educação; educação infantil; educação em geral, compreendendo ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino de jovens e adultos, educação 

profissional, educação especial e educação à distância, exceto ensino militar; avaliação, 

informação e pesquisa educacional; pesquisa e extensão universitária; e magistério 

(MEC, 2012). 

2.2 INEP 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (inep) 

é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é 

promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o 

objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área 

educacional a partir de parâmetros de qualidade e coerência, bem como produzir 

informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em 

geral (INEP, 2011). 

Para gerar seus dados e estudos educacionais o INEP realiza levantamentos 

estatísticos e avaliativos em todos os níveis e modalidades de ensino: 
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 Censo Escolar: levantamento de informações estatístico-educacionais de 

âmbito nacional, realizado anualmente. 

 Censo Superior: coleta, anualmente, uma série de dados do ensino superior 

no País, incluindo cursos de graduação, presenciais e à distância.  

 Avaliação dos Cursos de Graduação: é um procedimento utilizado pelo MEC 

para o reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação representando uma medida necessária para a emissão de 

diplomas. 

 Avaliação Institucional: compreende a análise dos dados e informações 

prestados pelas IES (Instituições de Ensino Superior) no Formulário 

Eletrônico e a verificação, in loco, da realidade institucional, dos seus cursos 

de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da extensão. 

 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: Criado pela Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES é o novo instrumento de avaliação 

superior do MEC/Inep. Ele é formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

 ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): exame de saída facultativo aos 

que já concluíram e aos concluintes do ensino médio, aplicado pela primeira 

vez em 1997.  

 ENCCEJA (Exame Nacional Para Certificação de Competências): é uma 

proposta do Ministério da Educação de construir uma referência de avaliação 

nacional para jovens e adultos que não puderam concluir os estudos na idade 

própria. 

 SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica): pesquisa por 

amostragem, do ensino fundamental e médio, realizada a cada dois anos.  

Além dos levantamentos estatísticos e das avaliações, o Inep promove encontros 

para discutir os temas educacionais e disponibiliza também outras fontes de consulta 

sobre educação (INEP, 2011).  
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2.3 ENEM 

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova criada em 1998 pelo 

Ministério da Educação do Brasil que é utilizada como ferramenta para avaliar a 

qualidade geral do ensino médio no país. Posteriormente, o exame começou a ser 

utilizado como exame de acesso ao ensino superior em universidades públicas 

brasileiras através do SiSU (Sistema de Seleção Unificada). O Enem é o maior exame 

do Brasil, que conta com mais de 4,5 milhões de inscritos divididos em 1.698 cidades 

do país. 

A prova também é feita por pessoas com interesse em ganhar bolsas integrais ou 

parciais em universidades particulares através do ProUni (Programa Universidade para 

Todos). A partir de 2009, o exame serve também como certificação de conclusão do 

ensino médio em cursos de EJA (Educação de Jovens e Adultos), antigo supletivo, 

substituindo o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos). 

Atualmente O MEC apresentou uma proposta de reformulação do Exame 

Nacional do Ensino Médio e sua utilização como forma de seleção unificada nos 

processos seletivos das universidades públicas federais. 

A proposta tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de 

acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e 

induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. 

As universidades possuem autonomia e poderão optar entre quatro 

possibilidades de utilização do novo exame como processo seletivo: 

 Como fase única, com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line; 

 Como primeira fase; 

 Combinado com o vestibular da instituição; 

 Como fase única para as vagas remanescentes do vestibular. 

 

Os resultados do Enem são utilizados pelo governo brasileiro como ferramenta 

para avaliar a qualidade geral do ensino médio no país, orientando as políticas 

educacionais do Brasil. Os dados apontados por essas avaliações têm mostrado, por 

exemplo, a distância entre o nível do ensino público e o particular. Mesmo numa prova 

que avalia habilidades e competências, em detrimento da memorização de conteúdos 

(INEP, 2005). 



19 

 

Foi definido pelo INEP que cada candidato na prova do ENEM além da média 

final, será avaliado em cinco competências na prova objetiva e mais cinco na redação. 

Na correção da prova objetiva ele recebe uma nota em cada uma das seguintes 

competências (INEP, 2008): 

 Competência 1 - dominar linguagens: Dominar a norma culta da língua portuguesa e 

fazer uso da linguagem matemática, artística e científica.  

 

 Competência 2 - compreender Fenômenos: Construir e aplicar conceitos das várias 

áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos 

histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.  

 

 Competência 3 - enfrentar Situações-Problema: Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações representadas de diferentes formas, para tomar 

decisões e enfrentar situações problema.  

 

 Competência 4 - construir Argumentação: Relacionar informações, representadas 

em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente. 

  

 Competência 5 - elaborar Proposta: Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na 

escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, 

respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

Em 2011, o Inep publicou em seu site1 o documento intitulado “A Redação do 

Enem”. O referido documento objetiva esclarecer aos participantes do Enem o que é 

avaliado durante a correção das redações, como são atribuídas as pontuações e como é o 

procedimento de correção. 

As matrizes desenvolvidas pelo Inep são estruturadas a partir de competências e 

habilidades que se espera que os participantes do exame tenham desenvolvido ao longo 

de sua formação. No caso da redação, cinco competências são avaliadas (INEP, 2011): 

                                                           
1
 http://portal.inep.gov.br/ 



20 

 

 Competência 1: demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita.  

 Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 

áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 

texto dissertativo-argumentativo.  

 Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.  

 Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários 

para a construção da argumentação.  

 Competência 5: elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando 

os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados sobre o ENEM disponibilizados pelo governo federal possuem uma 

grande quantidade de informações que se analisadas adequadamente e relacionadas com 

outras informações relevantes de forma correta, podem proporcionar indicadores para 

uma melhor análise da situação da educação brasileira, bem como um melhor 

acompanhamento de sua evolução. 
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3 LINKED DATA 

Atualmente temos uma Web bastante eficiente e que cresce a uma velocidade 

incrível ao passar dos dias, podemos denominar a Web de hoje como uma Web de 

documentos, todos podem publicar ou procurar informações seja elas em páginas 

simples, blogs ou textos oficiais como pesquisas e artigos. Entretanto a informação 

contida nesses documentos de texto só pode ser interpretada por nós seres humanos, as 

aplicações não conseguem extrair os dados reais contidos nesses documentos. 

Trancados dentro deles estão o conhecimento sobre a cura de doenças, o incremento do 

valor dos negócios e a governança mais eficaz do nosso mundo (Berners-Lee, 2010). 

Nos últimos anos, este crescimento da Web está evoluindo de um espaço global 

de documentos interligados, para um espaço em que ambos os documentos e dados 

estão conectados. Por trás desta evolução temos um conjunto de boas práticas conhecido 

através do termo linked data, que pode ser entendido como uma maneira de publicar, 

interligar e estruturar dados na Web. Através das técnicas do linked data, podem ser 

conectados dados de qualquer domínio a outros dados sejam estes de domínios 

relacionados ou não, como por exemplo, as informações um time de futebol pode estar 

relacionado com outros dados de futebol como as competições que ele disputou ou os 

resultados dos seus jogos, porém se a cor de seu uniforme for escolhida, esta cor já irá 

apontar para uma base de cores. Ou se o dado em questão for a cidade do time, este 

dado já estará ligado automaticamente a um banco de dados de cidades. 

Com a estrutura do linked data, facilmente pode ser efetuada uma consulta do 

tipo, quantos habitantes existe na cidade de um determinado time de futebol, e através 

desta ligação rapidamente chegaria ao número de habitantes desta cidade. Ou ainda qual 

a média de temperatura no mês de Março na cidade de outro time qualquer de futebol, 

pois os dados de futebol estão conectados aos dados de cidades que por sua vez estariam 

ligados aos dados meteorológicos da região em questão. 

Certamente estes dados podem ser obtidos hoje em dia com a Web na sua forma 

atual, mas sempre através de uma intervenção humana. Com o linked data estas relações 

entre dados que estão armazenados em diferentes bancos de dados podem ser analisados 

por uma máquina, através de uma única consulta, ou seja, uma query. Atualmente tais 

informações poderiam ser obtidas através de mashups que são serviços ou aplicações 
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que reúnem informações através da interligação de diferentes bancos de dados conforme 

ilustrado na Figura 1.  

          

        Figura 1 - Mashup. 

 

A grande diferença que estes serviços de mashups trabalham com um conjunto 

fixo de fontes de dados, já as aplicações construídas com linked data trabalham em uma 

camada superior de informações (Figura 2), pois todos os dados de todas as novas 

entidades mapeadas podem ser interligados automaticamente através dos links em RDF. 

Figura 2 - Bancos interligados através de links RDF. 

 

Timothy Berners-Lee físico britânico, cientista da computação, professor do 

MIT, criador da Word Wide Web e diretor do W3C (World Wide Web Consortium) 
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descreveu um conjunto de regras, conhecidos como os quatro princípios do linked data, 

e que estabelece um padrão para a publicação dos dados na Web se esta arquitetura for 

utilizada (Berners-Lee, Heath e Bizer, 2010). 

1. Utilizar URIs como nomes para as coisas. 

2. Utilizar HTTP URIs para que as pessoas possam procurar por estes nomes. 

3. Quando alguém procura por uma URI, fornecer informações úteis utilizando 

os padrões RDF e SPARQL. 

4. Incluir links para outras URIs, para que estas possam descobrir mais 

informações. 

 

Para o sucesso das informações disponibilizadas em linked data são necessárias 

certas tecnologias, entre elas as já citadas acima: Uniform Resource Identifiers (URI), 

Resource Description Framework (RDF) além do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

que serão apresentadas individualmente na sequencia do trabalho. 

3.1 WEB SEMÂNTICA 

A Web semântica pode ser definida como uma extensão da Web atual, que 

poderá permitir os computadores e os humanos a trabalharem em conjunto. A Web 

semântica tem como objetivo interligar o significado das palavras e assim atribuir um 

sentido aos conteúdos publicados na internet, sendo este então compreendido tanto por 

humanos quanto por máquinas (Berners-Lee, Hendler e Lassila, 2001). 

O Consórcio da Web ou W3C (World-Wide Web Consortium) tem se dedicado 

a padronizar novas linguagens para definição de páginas e seus respectivos padrões, 

baseadas em conhecimento estruturado em ontologias. No ano de 2000, o W3C 

apresentou uma proposta (Koivunen; Miller, 2001) definindo várias novas camadas para 

a Web, e sugerindo linguagens e padrões para tais camadas, descritas na Figura 3. 
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Figura 3 - Estrutura da rede semântica. 

 

Fonte: Koivunen e Miller (2001). 

A camada Unicode garante o uso padronizado do mesmo conjunto de caracteres 

(Unicode) e uma forma genérica para a identificação e localização de páginas (URI – 

Uniform Resource Indicator, indicador uniforme de recursos).  

A camada XML (eXtensible Markup Language) utiliza este recurso, que é uma 

meta-linguagem de editoração para permitir a representação de outras linguagens de 

forma padronizada.  

A camada RDF (Resource Description Framework, ou modelo de descrição de 

recursos) utiliza este modelo para adicionar mais semântica a um documento, com a 

vantagem de não precisar referir-se à sua estrutura (Fensel 2001). RDF descreve 

“recursos” da Web, que devem ter um identificador na Web, seja ele parte específica de 

um documento ou dados como: lugares, pessoas, etc (Koivunen; Miller, 2001). Para 

uma padronização de uso de RDF, foram criados os esquemas RDF (RDF-Schemes ou 

RDFS), que fornecem tipos básicos para a criação de esquemas voltados a aplicações 

específicas. 

A camada de ontologia é responsável por oferecer a expressividade necessária à 

representação. Isso é feito aproveitando a extensibilidade de RDFS para definir 

restrições complexas e outras construções que implementam características de frames e 

lógica de descrições.  

Já existe uma linguagem padrão, a OWL (Web Ontology Language, ou 

linguagem de ontologias para a Web) (Smith, 2004), que, na verdade, deriva de um 

consenso entre duas propostas, a européia OIL (Ontology Inference Layer, camada de 

inferência para ontologias, e a DARPA (DARPA Agent Markup Language, linguagem 
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de anotação para agentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos). OIL foi a 

primeira destas linguagens, e teve como principal requisito a facilidade de adoção por 

parte dos desenvolvedores, servindo principalmente à comunidade ligada à Web 

semântica (Horrocks, McGuinness e Patel-Schneider, 2001). 

As camadas mais altas da proposta de Web semântica ainda não tomaram forma. 

A camada lógica permite a especificação de regras que atuam sobre as instâncias e 

recursos, enquanto a camada de prova às executa, e a de confiança avalia se a prova está 

correta ou não (Koivunen; Miller, 2001). Para que estas camadas entrem em operação, 

as camadas inferiores devem estar bem sedimentadas e definidas, o que ainda está 

acontecendo. 

Portanto a proposta da Web semântica é aplicar os princípios da web de 

documentos para os dados, podendo estes dados ser acessados utilizando a já existente 

arquitetura web e relacionando uns com os outros da mesma forma que os documentos 

já são. Isto também significa desenvolver uma plataforma comum que permita o 

compartilhamento e a reutilização dos dados pelas empresas e comunidades, podendo 

estes ser processados automaticamente tanto manualmente quanto por ferramentas. 

Além do benefício de também poder ir descobrindo novos relacionamentos possíveis 

entre estas porções de dados (World Wide Web Consortium, 2009). 

A Web Semântica possui uma infinidade de vocabulários. É necessário verificar 

se é possível que os dados possam ser representados por um desses vocabulários antes 

de se criar novos termos: 

 Friend-of-a-Friend (FOAF), vocabulário para descrever pessoas. 

 Dublin Core (DC), define os atributos de metadados em geral.  

 Semantically-Interlinked Online Communities (SIOC),  vocabulário para a 

representação de comunidades online. 

 Description of a Project (DOAP), vocabulário para descrever projetos. 

 Simple Knowlodge Organization System (SKOS), vocabulário para representar 

taxonomias e conhecimento estruturado. 

 Music Ontology, apresenta os termos para descrever os artistas, álbuns e faixas. 

 Review Vocabulary, vocabulário para a representação de opiniões. 

 Creative Commons (CC), vocabulário para descrever os termos de licença. 
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Referências URI para lugares geográficos, áreas de pesquisa, temas gerais, 

artistas, livros ou CDs, deve ser considerado o uso de URIs a partir de fontes de dados 

dentro do projeto comunitário W3C SWEO Linking Open Data, por exemplo, 

Geonames, DBpedia, Musicbrainz, dbtune ou o RDF Book Mashup. Os principais 

benefícios do uso de URIs a partir destas fontes de dados são: 

 

 Os URIs são dereferenciáveis, significando que uma descrição do conceito pode 

ser recuperada a partir da Web. Por exemplo, usando o DBpedia URI 

http://dbpedia.org/page/Doom para identificar o jogo de computador Doom dá-

lhe uma extensa descrição do mesmo, incluindo resumos em 10 idiomas 

diferentes e várias classificações. 

 Os URIs já estão ligados a URIs de outras fontes de dados. Por exemplo, pode-

se navegar a partir da URI DBpedia http://dbpedia.org/resource/Berlin aos dados 

sobre Berlim fornecida pelo Geonames e EuroStat. Pois, utilizando o conceito de 

URIs sobre os formulários desses conjuntos de dados, interliga-se os seus dados 

com uma rede rica e de rápido crescimento de outras fontes de dados. 

 

Orientações para montar os termos: 

 

 Não definir novos vocabulários, mas sim complementar os existentes com 

termos adicionais para representar os dados, conforme necessário. 

 Fornecer esses dados para usuários e máquinas. No inicio do desenvolvimento 

terão mais usuários utilizando os termos do que máquinas, apesar da web de 

dados ser voltada para máquinas. Deve ser adicionado rdfs:comments para cada 

termo inventado, bem como deve ser fornecido um rótulo usando a propriedade 

rdfs:label. 

 Os termos URI’s devem ser referenciáveis, para que seja possível procurar uma 

definição para o mesmo. 

 Usar termos de outras pessoas ou fornecer mapeamento para eles ajuda a 

promever o intercambio de dados na web. As propriedades comuns para esse 

tipo de mapeamento são rdfs:subClassOf ou rdfs:subPropertyOf. 
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Exemplo retirado de How To Publish (Bizer, Cyganiak e Heath, 2007), 

demonstrando como utilizar as regras passadas anteriormente: 

 

# Definition of the class "Lover" 

<http://sites.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/pub/LoveVocabulary#Lover> 

rdf:type rdfs:Class ; 

rdfs:label "Lover"@en ; 

rdfs:label "Liebender"@de ; 

rdfs:comment "A person who loves somebody."@en ; 

rdfs:comment "Eine Person die Jemanden liebt."@de ; 

rdfs:subClassOf foaf:Person . 

 

# Definition of the property "loves" 

<http://sites.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/pub/LoveVocabublary#loves> 

rdf:type rdf:Property ; 

rdfs:label "loves"@en ; 

rdfs:label "liebt"@de ; 

rdfs:comment "Relation between a lover and a loved person."@en ; 

rdfs:comment "Beziehung zwischen einem Liebenden und einer geliebten 

Person."@de 

rdfs:subPropertyOf foaf:knows ; 

rdfs:domain <http://sites.wiwiss.fu-

berlin.de/suhl/bizer/pub/LoveVocabulary#Love 

rdfs:range foaf:Person . 

 

Os termos são definidos em um namespace
2
 que no exemplo é controlado 

por Chris Bizer e eles estão relacionadas com o vocabulário FOAF usando as ligações 

rdfs:subPropertyOf e rdfs:subClassOf. 

 

                                                           
2
 Namespace é um delimitador abstrato que fornece um contexto para os itens que ele armazena como: 

nomes, termos técnicos e conceitos o que permite uma desambiguação para itens que possuem o 

mesmo nome mas que residem em espaços de nomes diferentes. 
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Como foi dito anteriormente qualquer URI HTTP deve ser capaz de ser 

referenciada, assim clientes HTTP enviam, através de cabeçalhos HTTP (Get, Head, 

Post...), o pedido para indicar qual conteúdo deseja obter. Existem dois modos para criar 

URIs referenciáveis: 303 URI e Hash URI. 

303 URI é um código de status de redirecionamento no qual o servidor pode dar 

a localização de um documento que contem a informação sobre um recurso. 

Hash URI: a URI contem um fragmento, uma parte que separa do resto da URI 

pelo símbolo #. Desse modo quando um cliente deseja recuperar um hash URI, ele 

remove tudo que vem após o símbolo # e envia o restante da URI para o servidor e tem 

como resposta um documento completo com o conteúdo solicitado (Bizer, Cyganiak e 

Heath, 2007). 

 

3.2 ONTOLOGIA 

Diante da necessidade de melhorar a estruturação da Web como um todo, através 

da Web Semântica, pode-se aprimorar o tratamento da informação e consequentemente 

as ferramentas de busca através da ontologia, uma vez que ela está presente em muitos 

sistemas de manipulação da informação, representada através de hierarquias de 

conceitos e palavras-chave. 

De acordo com Tom Gruber (1995), uma ontologia é uma especificação formal e 

explícita de uma abstração, uma visão simplificada de um domínio de conhecimento. 

Uma ontologia modela uma parte do “mundo”, ou seja, um domínio de conhecimento, 

definindo um vocabulário comum. 

Tal modelo pode ser utilizado tanto por humanos quanto por agentes de 

software, a fim de estabelecer um entendimento comum sobre os conceitos e 

relacionamento desse domínio de conhecimento (Noy; McGuinness, 2001).  

Diversos são os benefícios apresentados na literatura para a utilização de 

ontologias (Noy; McGuinness, 2001), alguns deles são relacionados ao: 

compartilhamento, reuso, estruturação da informação, interoperabilidade e 

confiabilidade.  

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 
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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. 

Portanto em computação ontologia pode ser definida como um modelo de dados 

que representam um conjunto de conceitos dentro de um domínio e os seus 

relacionamentos, ou seja, a definição formal das relações entre termos e conceitos 

(Gilchrist, 2003). A ontologia é utilizada como uma forma de representação do 

conhecimento sobre o mundo ou alguma parte dele. Geralmente são descritos os 

seguintes conceitos: 

 Indivíduos: os objetos. 

 Classes: coleções, conjuntos ou tipos de objetos. 

 Atributos: características, propriedades ou parâmetros que os objetos 

podem ter e compartilhar. 

 Relacionamentos: as formas como os objetos podem se relacionar com 

outros objetos. 

As ontologias podem ser classificadas em diferentes tipos, de acordo com seu 

grau de generalidade, e podem ter as seguintes descrições (Gómez-Pérez; Rojas-Amaya, 

1999):  

 Ontologias de representação definem as primitivas de representação, 

como frames, axiomas, atributos e outros, de forma declarativa. Essa 

idéia (Chandrasekaran; Josephson, 1999) abstrai os formalismos de 

representação.  

 Ontologias gerais (ou de topo) trazem definições abstratas necessárias 

para a compreensão de aspectos do mundo, como tempo, processos, 

papéis, espaço, seres, coisas, etc. 

 Ontologias centrais (core ontologies) ou genéricas de domínio definem 

os ramos de estudo de uma área ou conceitos mais genéricos e abstratos 

desta área.  

 Ontologias de domínio tratam de um domínio mais específico de uma 

área genérica de conhecimento, como direito tributário, microbiologia, 

etc.  
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 Ontologias de aplicação procuram solucionar um problema específico de 

um domínio, como identificar doenças do coração, a partir de uma 

ontologia de domínio de cardiologia. Normalmente, ela referencia termos 

de uma ontologia de domínio. 

Os tipos de ontologia estão listados em ordem decrescente de generalidade, nem 

todos os tipos são necessários para a construção de uma aplicação, deve-se preocupar 

em manter as ontologias reusáveis, ou seja, escolher que uma ontologia em um nível 

acima da ontologia em uso ou evitar relacionamentos com uma ontologia específica. 

Existe outra classificação quanto ao teor das ontologias, aplicável apenas para as 

ontologias de domínio ou de aplicação (Gonçalves de Freitas): 

 Ontologias de tarefas descrevem tarefas de um domínio como processos, 

planos, metas, escalonamentos, etc. Com uma visão mais funcional, 

embora declarativa de um domínio. 

 Ontologias de domínio propriamente ditas, tem uma visão mais 

epistemológica do domínio, focando nos conceitos e objetos do universo 

de discurso. 

3.3 URI 

A própria especificação do Identificador Uniforme de Recurso (URI) não define 

ou limita o que é um recurso, ou seja, serve para identificar tudo desde objetos tangíveis 

como pessoas, frutas, carros, etc. e também conceitos abstratos como amor, guerra, 

possui, contém, etc. Consiste de uma sequencia de caracteres que segue uma regra de 

sintaxe, a qual é essencialmente um nome de conjunto como “http”, “FTP”, “mailto”, 

“URN”, entre outros, seguido do caractere dois pontos e por fim a parte específica do 

conjunto. 

 

Esta sintaxe consiste em uma sequencia hierárquica de componentes: sistema, 

autoridade, caminho, consulta e fragmento. Como o exemplo apresentado na Figura 4 

(Berners-Lee, 2005): 
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Figura 4 - Esquema URI. 

 

Fonte: Berners-Lee (2005)  

 

Um tipo muito comum de URI é o Uniform Resource Locator (URL) que 

podemos definir como um localizador uniforme de recursos. Este tipo de URI não 

apenas identifica mas localiza este recurso permitindo que o computador o encontre na 

Web, por exemplo http://www.inf.ufsc.br/graduacao/ onde “http” é o nome do conjunto, 

“www.inf.ufsc.br” é a autoridade, e “/graducao/” é o caminho apontando para o 

documento. 

Tecnicamente URL e URN funcionam como identificadores de recursos, no 

entanto, muitos conjuntos não podem ser categorizados como somente um ou outro, por 

que todas as URIs podem ser tratados como nomes, e alguns conjuntos integram 

aspectos de ambas ou de nenhuma das categorias.   

No contexto linked data, URIs são usadas para identificar objetos e conceitos, 

permitindo que eles sejam referenciados para obtenção de informações a seu respeito. 

Assim, a referência de uma URI resulta em uma descrição RDF do recurso identificado. 

Por exemplo, a URI “http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i” identifica o 

pesquisador Tim Bernes-Lee. 

3.3.1 URI Aliases 

 Em um ambiente tão amplo como a Web, pode acontecer de links falarem de um 

mesmo recurso mas informações diferentes, por exemplo uma cidade ou pessoa famosa, 

como eles não tem ligação existem dois URIs para identifica-los. Por exemplo, o 

DBpedia usa a URI http://dbpedia.org/resource/Berlin para identificar Berlim, enquanto 

a Geonames utiliza a URI http://sws.geonames.org/2950159/ para identificar a mesma 

Berlim. Como as duas URI referenciam o mesmo objeto elas são chamadas de aliases 

URIs. É algo muito comum na Web. Através de owl: sameAs esses links são ligados, ou 
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seja, entrando nas informações da cidade de Berlin pelo Geonames é possível obter 

outras informações vindas do DBpedia (Berners-Lee, 2010). 

3.3.2 Escolhendo as URIs 

 Ao publicar linked data, é muito importante dedicar algum esforço para escolher 

bons URIs para seus recursos. 

 

 Usar HTTP URIs para tudo. O esquema de http:// é o esquema de URI só que é 

amplamente apoiado em ferramentas atuais e infra-estrutura. Todos os outros regimes 

exigem um esforço extra para serviços web resolver, lidar com registradores, 

identificadores, e assim por diante. Os argumentos em favor do uso de HTTP são 

discutidos em vários lugares, por exemplo, nomes e endereços de Norman Walsh e 

URNs, Namespaces e Registros (rascunho) pela TAG W3C. 

 Definir os URIs em um namespace HTTP sob controle próprio, onde realmente 

se pode torná-los referenciáveis. Não defini-los em alguém do namespace. Manter a 

implementação fora dos URIs. Considerar estes dois exemplos: 

http://dbpedia.org/resource/Berlin 

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de:2020/demos/dbpedia/cgi-bin/resources.php?id=Berlin 

 Tentar manter as URIs estáveis e persistentes. Se as URIs forem alteradas em 

um momento posterior, irá quebrar todos os links já estabelecidos, por isso é 

aconselhável dedicar alguma reflexão extra para eles na sua fase inicial de criação. 

 Os URIs que podem ser escolhidos são limitadas pelo ambiente técnico. Se o 

servidor é chamado demo.serverpool.wiwiss.example.org e recebendo outro nome de 

domínio não é uma opção, então o URI terá que começar com 

http://demo.serverpool.wiwiss.example.org/. Se não pode executar o servidor na porta 

80, então o URI pode ter que começar com http://demo.serverpool.example.org:2020/. 

Se possível se deve limpar os URIs, adicionando algumas regras URI reescrita para a 

configuração do servidor web. 

 Que muitas vezes acabam com três URIs relacionados a um recurso de 

informações não-simples: 

1. um identificador  para o recurso; 

2. um identificador para um recurso de informações relacionadas adequadamente 

para navegadores HTML (com uma representação de página web); 
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3. um identificador para um recurso de informações relacionadas adequado para 

navegadores RDF (com uma representação RDF / XML). 

Aqui estão várias possibilidades para a escolha destes URIs relacionados: 

1. http://dbpedia.org/resource/Berlin 

2. http://dbpedia.org/page/Berlin 

3. http://dbpedia.org/data/Berlin 

Ou: 

1. http://id.dbpedia.org/Berlin 

2. http://pages.dbpedia.org/Berlin 

3. http://data.dbpedia.org/Berlin 

Ou: 

1. http://dbpedia.org/Berlin 

2. http://dbpedia.org/Berlin.html 

3. http://dbpedia.org/Berlin.rdf 

 Muitas vezes será preciso usar algum tipo de chave primária dentro do seu URIs, 

para se certificar de que cada um é único. Se puder, deve ser usada uma chave que é 

significativa dentro do seu domínio. Por exemplo, quando se trata de livros, fazendo a 

parte número ISBN da URI é melhor do que usar a chave primária de uma tabela do 

banco de dados internos. Isso também faz mineração de equivalência para derivar links 

RDF mais fácil. 

 

3.4 RDF 

Com o objetivo de permitir que aplicações possam interpretar os conteúdos, é 

necessário que haja um padrão para os mesmos, assim como na Web de documentos é 

utilizado o HTML, no linked data este padrão é o RDF (Resource Description 

Framework), portanto é através do RDF que os dados devem ser representados. 

O RDF pode ser descrito como um Framework de Descrição de Recursos é um 

modelo de dados na forma de triplas: sujeito, predicado e objeto. O sujeito e o objeto 

podem ser URIs que identificam um recurso ou ainda uma URI e uma string literal 

respectivamente. O predicado especifica como o sujeito e o objeto estão relacionados, e 

também é representado por uma URI. (Berners-Lee, 2005) Em outras palavras o sujeito 

é o recurso a ser descrito. O predicado é uma característica descritiva, aspecto do 
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recurso ou ainda expressa uma relação entre sujeito e objeto. O objeto é o valor da 

característica descritiva. 

A proposta do RDF é criar uma maneira com a qual cada página, cada recurso 

possa criar sua própria meta informação, ou seja, informação sobre informação e tornar 

disponível para quem precisar. Para isto o RDF faz uso de algumas linguagens para se 

expressar, as mais comuns são o XML (formando RDF/XML) e o TURTLE (uma 

linguagem feita para expressar RDF de uma maneira simples). 

Dois tipos principais de triplas RDF podem ser distinguidos, Triplas Literais e 

Links RDF: 

Triplas Literal: ter um RDF literal como uma sequencia de números, ou data 

como o objeto. Triplica literal são usados para descrever as propriedades dos recursos. 

Por exemplo, triplos literal são usados para descrever o nome ou data de nascimento de 

uma pessoa. 

Links RDF: representam ligações entre dois recursos. Ligações RDF consiste de 

três referências URI. Os URIs no assunto e a posição do objeto da ligação identificam 

os recursos interligados. O URI na posição predicado define o tipo do link. Por 

exemplo, um link RDF pode afirmar que uma pessoa é empregada por uma organização. 

Um exemplo de RDF: conforme a Tabela 1 de endereços temos o Id, nome, 

endereço e cep. 

Tabela 1 - exemplo RDF. 

Id Nome Endereço Cep 

1 João Rua Delfino Conti 88040-370 

2 José Av. César Seara 88040-500 

 

Que poderia ser representado em RDF/XML da seguinte maneira: 

RDF/XML 

<rdf:RDF xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0/#"> 

<http://www.exemplo.com/clientes/1> <vcard:fn> "João" 

<http://www.exemplo.com/clientes/1> <vcard:adr> "Rua Delfino Conti" 

<http://www.exemplo.com/clientes/1> <vcard:cep> "88040-370" 

<http://www.exemplo.com/clientes/2> <vcard:fn> "José" 
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<http://www.exemplo.com/clientes/2> <vcard:adr> "Av. César Seara" 

<http://www.exemplo.com/clientes/2> <vcard:cep> "88040-500" 

</rdf:RDF> 

Ou ainda em TURTLE: 

TURTLE: 

@prefix vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0/#> 

@prefix clientes: <http://www.exemplo.com/clientes/> 

clientes:1 vcard:fn> "João" 

clientes:1 vcard:adr> " Rua Delfino Conti " 

clientes:1 vcard:cep> "88040-370" 

clientes:2 vcard:fn> "José" 

clientes:2 <vcard:adr> "Av. César Seara" 

clientes:2 <vcard:cep> "88040-500" 

Estes elementos RDF podem ser ligados da seguinte maneira já citada acima, <sujeito> 

<predicado> <objeto>. 

<João> <conhece> <José> 

<João> <reside em> <Rua Delfino Conti> 

<José> <reside em> < Av. César Seara > 

<Rua Delfino Conti> <possui o> <cep 88040-370> 

<Av. César Seara > <possui o> <cep 88040-500> 

 

Um dos aspectos que são realçados na utilização do RDF é poder descrever dois 

objetos que possuem o mesmo nome, mas representam coisas completamente diferentes 

sem que a máquina precise de um algoritmo para analisar semanticamente o documento 

e descobrir a qual delas o texto está se referenciando. 

Por exemplo, se vamos representar o time de futebol Bahia, ou o estado da Bahia 

em RDF podemos utilizar da seguinte maneira: 

www.exemplo.com/objetoTime#Bahia 

www.exemplo.com/objetoEstado#Bahia 
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 Desta maneira uma consulta irá diretamente para o repositório de estados do 

Brasil, ou times de futebol do Brasil. Um outro exemplo mas de ligações externas entre 

RDF seriam estes dois links retirados da DBpedia: 

<http://dbpedia.org/resource/Berlin> 

owl: sameAs <http://sws.geonames.org/2950159/>. 

<http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee> 

owl:sameAs<http://www4.wiwiss.fu-

berlin.de/dblp/resource/person/100007>. 

 

Ou Links RDF tomadas a partir do perfil Tim Berners-Lee FOAF 

<http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i> 

owl: sameAs <http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee>; 

foaf: sabe <http://www.w3.org/People/Connolly/#me>. 

 

E ainda links RDF tomadas a partir do perfil de Richard Cyganiaks FOAF 

<http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri> 

foaf: sabe <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i>; 

foaf: <http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web> topic_interest. 

 

3.5 LINKED OPEN DATA 

O Projeto Linked Open data
3
 mantém através das boas práticas do linked data, 

uma nuvem de dados abertos publicados e prontos para serem ligados, o projeto que 

iniciou este movimento foi a DBpedia que visa retirar os dados da Wikipedia e depois 

de estruturá-los tornar as informações disponíveis para serem ligadas a outros dados 

através de linked data. Atualmente a DBpedia está na versão 3.7 lançada em setembro 

de 2001. Esta atualização contém mais de 3.64 milhões de “coisas”, dentre elas 1.83 

milhões estão classificadas com uma consistente ontologia, incluindo: 416.000 pessoas, 

526.000 lugares, 106.000 álbuns de música, 60.000 filmes, 17.500 jogos de vídeo 

games, 169.000 organizações, 183.000 espécies e 5.400 doenças. O Projeto atualmente 

já passa de 1 bilhão de triplas RDF. 

                                                           
3
 http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData 
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Em 2007 tivemos a primeira versão da nuvem de Linked Open Data conforme 

demonstra a Figura 5 (Cyganiak; Jentzsch, 2007): 

Figura 5 - Linked Open Data (2007). 

 

Fonte: Cyganiak e Jentzsch (2007) 

A imagem mostra os bancos de dados publicados no formato linked data e suas 

ligações com outros bancos de dados da nuvem. O tamanho dos círculos corresponde a 

quantidade de triplas RDF que cada banco possui, é usada a seguinte proporção:  

 Muito grande: mais de 1 bilhão de triplas. 

 Grande: entre 1 bilhão e 10 milhões de triplas. 

 Médio: entre 10 milhões e 500 mil triplas. 

 Pequeno: entre 500 mil e 10 mil triplas. 

 Muito pequeno: menos de 10 mil triplas. 

As setas indicam a existência de pelo menos 50 links entre dois bancos de dados. 

Um link para os propósitos do Linked Open Data, é uma tripla RDF onde os sujeitos e 

objetos definidos por URIs estão em namespaces de diferentes bancos de dados. A 

direção da seta significa que um conjunto de dados contém links para outro conjunto. 

Por exemplo, uma seta de A para B significa que o conjunto A contém triplas RDF que 

usam identificadores para o conjunto B. Setas bidirecionais significam que ambos os 

conjuntos de dados estão linkados, a espessura corresponde a quantidade de links, 

seguindo a proporção: 

 Espessa: mais de 100 mil links. 
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 Média: entre 100 mil e 1 mil links. 

 Fina: menos de mil links. 

Apartir de 2009 com o aumento significante de conjuntos de dados foram 

atribuídos cores para separar estes conjuntos por área de conhecimento como: mídia, 

geografia, publicações, governo, ciências da vida, entre outros. A seguir na Figura 6 

podemos ver o atual estado da nuvem com suas separações e o quanto ela cresceu no 

ano de 2011:  

Figura 6 - Linked Open Data (2011). 

 

Fonte: Cyganiak e Jentzsch (2011) 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao estudar os princípios da Web semântica, URI, ontologia, banco de dados 

relacionais, RDF e demais conceitos envolvidos, temos a possibilidade de um melhor 

conhecimento da proposta do modelo linked data e deste modo tratar os dados para a 

publicação nesta metodologia estudada. 

 A utilização de linked open data vem sendo adotada por várias instituições com 

a finalidade de criar uma base integrada de conhecimento, sem se preocupar com os 
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tipos de plataformas e armazenamentos. Alguns projetos vêm surgindo como o Linked 

Education
4
 que tem como objetivo promover ainda mais o uso de linked data para fins 

educacionais. Ou ainda o conceituado jornal americano The New York Times que disponibiliza 

um vocabulário de notícias dos últimos 150 anos através de um projeto5 em Linked open data. 

  

                                                           
4
 http://linkededucation.org/ 

5
 http://data.nytimes.com/ 
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4 PROPOSTA DE PUBLICAÇÃO DOS DADOS DO ENEM NO FORMATO 

LINKED DATA 

Para colocar o aprendizado sobre linked data em prática, foram utilizadas grande 

quantidade de informações do ENEM que são abertas, porém não têm uma estrutura 

adequada para que possam ser feitas análises mais a fundo sobre o seu resultado. 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Definição do escopo 

 Analise dos dados do ENEM 

 Tratamento dos dados 

 Definição da ontologia 

 Triplificação dos dados em RDF 

 Publicação dos dados em RDF 

4.2 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

 Verificando os dados disponibilizados pelo portal do INEP
6
 sobre o ENEM no 

mês de outubro de 2011 foi definido que seria trabalhado com os dados de 2008, pois 

eram os mais recentes na data de acesso. 

 Foi definido trabalhar com os dados de um só ano, e que a análise dos dados 

seria feita separando as informações relevantes por municípios de todo o Brasil, ou seja, 

a granularidade do banco de dados será o município.  

4.3 ANÁLISE DOS DADOS DO ENEM 

 Os dados disponibilizados contemplam seis aspectos sobre a prova, variáveis de 

controle do inscrito, variáveis de controle da escola, variáveis da cidade da prova, 

variáveis da prova objetiva, variáveis da prova de redação e o questionário sócio 

econômico. 

Dentre estas variáveis, foi escolhido os dados que são relevantes para serem 

agrupados por municípios, e que possam ser utilizados como indicadores para um 

acompanhamento anual da situação do resultado da prova. Para isto foram selecionados 

os dados dos municípios, alguns dados básicos dos candidatos e as suas médias na 

prova. Os detalhamentos de cada variável segue na sequência. 

                                                           
6
 http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-levantamentos-acessar 
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4.4 TRATAMENTOS DOS DADOS 

Os dados do ENEM 2008 disponíveis no site do INEP estão no formato texto 

com as informações separadas por ponto e vírgula. Por se tratar de uma massa de dados 

muito grande e para facilitar a triplificação dos dados este arquivo foi aberto através do 

programa UltraEdit versão 15.20 para então ser salvo como um arquivo CSV (Comma 

Separated Values) facilitando assim a sua importação para um banco de dados 

relacional. 

Utilizando o MySQL Workbanch 5.2, foi criada uma tabela de dados chamada 

de “CSV_ENEM” no banco relacional, contendo colunas equivalentes aos campos do 

arquivo csv criado criado, utilizando-se do seguinte script para a importação dos dados: 

LOAD DATA LOCAL INFILE 'D:/Documentos/TCC ENEM/ENEM2008.csv' -- 

localização do arquivo .csv 

INTO TABLE csv_generico -- tabela cujos dados serão inseridos 

FIELDS TERMINATED BY ';' -- caractere utilizado para separar os campos 

LINES TERMINATED BY '\n' -- caractere utilizado para separar as linhas 

 

Foram definidos como relevantes para triplicação os seguintes dados: as médias 

obtidas na prova objetiva, às médias da redação, sexo, data de nascimento (para fazer 

média de idade), área e rede da escola dos inscritos, todos agrupados pelo município de 

realização da prova. Após esta etapa, foi criada uma nova tabela intitulada de 

EN_INDICADORES_ENEM contendo os seguintes campos que serão utilizados na 

transformação para triplas RDF: 

 COD_MUNICIPIO: código do IBGE do município onde foi realizada a 

prova; 

 TOTAL_ALUNOS: quantidade total de inscritos no exame; 

 SEXO_MASCULINO: quantidade total de inscritos do sexo masculino;  

 SEXO_FEMININO: quantidade total de inscritos do sexo feminino; 

 MEDIA_IDADE: média de idade dos inscritos; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_1: média da prova objetiva relativa a 

competência 1 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_2: média da prova objetiva relativa a 

competência 2 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_3: média da prova objetiva relativa a 

competência 3 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_4: média da prova objetiva relativa a 

competência 4 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_5: média da prova objetiva relativa a 

competência 5 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_OBJETIVA: média geral da prova objetiva dos inscritos que 

compareceram a prova; 
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 MEDIA_COMP_REDACAO_1: média da redação relativa a competência 1 

dos inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_2: média da redação relativa a competência 2 

dos inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_3: média da redação relativa a competência 3 

dos inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_4: média da redação relativa a competência 4 

dos inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_5: média da redação relativa a competência 5 

dos inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_REDACAO: média geral da redação dos inscritos que a fizeram; 

 TOTAL_FEDERAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em 

escolas federais; 

 TOTAL_ESTADUAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em 

escolas estaduais; 

 TOTAL_MUNICIPAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em 

escolas municipais; 

 TOTAL_PRIVADA: total de inscritos que estudam ou estudavam em 

escolas privadas; 

 TOTAL_URBANO: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas 

da área urbana; 

 TOTAL_RURAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas 

da área rural; 

Através do script SQL que pode ser vistos no Apêndice A, a tabela criada foi 

populada campo a campo buscando os dados da tabela CSV_ENEM. Os dados foram 

agrupados por município resultando em uma tabela com 1400 registros, ou seja 1400 

municípios de todo o Brasil. Abaixo os campos com seus respectivos tratamentos: 

 COD_MUNICIPIO: campo ID_CIDADE_PROVA da tabela CSV_ENEM, 

foram pegos partes do código pra poder compor o código do IBGE, os 

municípios sem código ou com código sem equivalência no IBGE foram 

alterados para '0'; 

 TOTAL_ALUNOS: após corrigir os códigos dos municípios foi feito soma 

agrupando pelo município; 

 SEXO_MASCULINO: foi feito a soma dos registros agrupando pelo 

município e filtrando pelo sexo masculino campo TP_SEXO = M;  

 SEXO_FEMININO: foi feito a soma dos registros agrupando pelo município 

e filtrando pelo sexo feminino TP_SEXO = F; 

 MEDIA_IDADE: na tabela CSV_ENEM possuía a DT_NASCIMENTO do 

inscrito no formato texto, foi alterado para data, depois diminuído da data da 

realização do exame, a partir dai tem-se a idade do inscrito no dia do exame, 

foi feito então a média agrupando pelo município; 
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 MEDIA_COMP_OBJETIVA_1: média do campo NU_PERCENT_COMP1 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_2: média do campo NU_PERCENT_COMP2 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_3: média do campo NU_PERCENT_COMP3 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_4: média do campo NU_PERCENT_COMP4 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_5: média do campo NU_PERCENT_COMP5 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_OBJETIVA: média do campo NU_NT_OBJETIVA onde o campo 

IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_1: média do campo NU_NOTA_COMP1 

onde o campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_2: média do campo NU_NOTA_COMP2 

onde o campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_3: média do campo NU_NOTA_COMP3 

onde o campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_4: média do campo NU_NOTA_COMP4 

onde o campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_5: média do campo NU_NOTA_COMP5 

onde o campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_REDACAO: média do campo NU_NOTA_REDACAO onde o 

campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 TOTAL_FEDERAL: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 1 (Federal); 

 TOTAL_ESTADUAL: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 2 (Estadual); 

 TOTAL_MUNICIPAL: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 3 (Municipal); 

 TOTAL_PRIVADA: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 4 (Privada); 

 TOTAL_URBANO: total de inscritos em que o campo ID_LOCALIZACAO 

= 1 (Urbano); 

 TOTAL_RURAL: total de inscritos em que o campo ID_LOCALIZACAO = 

2 (Rural); 

 

4.5 DEFINIÇÃO DA ONTOLOGIA 

 Com os dados escolhidos na etapa anterior, foi definida uma ontologia que 

atendesse às necessidades do escopo do projeto e, para a criação desta, foi utilizado o 
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programa Protégé versão 4.1.0
7
 conforme pode ser observado na Figura 7. Como 

descrito na seção 4.2, a granularidade será o município, cujas propriedades seguem 

abaixo: 

 temTotalAluno 

 temAlunosMasculino 

 temAlunosFeminino 

 temMediaIdade 

 temMediaCompetenciaObj1 

 temMediaCompetenciaObj2 

 temMediaCompetenciaObj3 

 temMediaCompetenciaObj4 

 temMediaCompetenciaObj5 

 temMediaGeralObj 

 temMediaCompetenciaRedacao1 

 temMediaCompetenciaRedacao2 

 temMediaCompetenciaRedacao3 

 temMediaCompetenciaRedacao4 

 temMediaCompetenciaRedacao5 

 temMediaGeralRedacao 

 temAlunoRedeFederal 

 temAlunoRedeEstadual 

 temAlunoRedeMunicipal 

 temAlunoRedePrivada 

 temAlunoAreaUrbana 

 temAlunoAreaRural 

                                                           
7
 Software livre desenvolvido por Stanford Center for Biomedical Informatics Research. Disponível para 

download em: http://protege.stanford.edu/ 
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Figura 7 - Ontologia no programa Protégé. 

 

 Esta ontologia foi criada a partir da importação da ontologia GeoPoliticaBr
8
 

criada no projeto Lodkem
9
 que possui as propriedades referentes aos municípios, como 

código do IBGE, nome, o sameAs para o DBpedia, pontos cardinais. As classes da 

ontologia podem ser vistas no seguinte grafo demonstrado na Figura 8. 

                                                           
8
 Disponível em http://lodkem.ufsc.br/onto/GeoPoliticaBr.owl 

9
 http://lodkem.egc.ufsc.br/ 
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Figura 8 - Grafo da ontologia GeoPoliticaBr 

 

4.6 TRIPLIFICAÇÃO DOS DADOS EM RDF 

Para que o banco de dados relacional mais a ontologia gere um modelo RDF, é 

necessário que seja feito um mapeamento utilizando uma ferramenta própria para isto. 

Para isto foi escolhido o D2RQ versão 0.8
10

 que possui uma linguagem de marcação 

chamada de D2RQ Mapping Language bastante simples. Ela permite que sejam 

mapeadas diretamente as relações entre os atributos do modelo relacional com as 

propriedades da ontologia. 

Para efetivamente realizar o mapeamento, o D2RQ possui uma linha de 

comando chamada generate-mapping observado na Figura 9 através da execução deste 

comando é gerado um arquivo mapping.ttl que será depois modificado para referenciar 

a ontologia como visto mais a frente na Figura 11. 

      Figura 9 - Mapeamento do banco de dados com a ontologia através do generate-mapping. 

 

Na Figura 10 pode ser observada parte do arquivo original gerado 

automaticamente após o mapeamento, o qual pode ser visto por completo no Apêndice 

B. Este arquivo deve ser alterado de acordo com a ontologia e o vocabulário utilizado. 

 

                                                           
10

 Software livre, disponível para download em: http://d2rq.org/ 
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Figura 10 - Arquivo gerado após o mapeamento. 

 

A Figura 11 mostra as alterações efetuadas no mapeamento para referenciar a 

ontologia, que está por completo no Apêndice C As modificações feitas foram salvas 

em um novo arquivo chamado mappingEnem.ttl e são as seguintes: 

 Adição de @prefix no arquivo de configuração, referentes à ontologia e à 

URI base dos recursos. 

 Alteração das classes mapeada pela ferramenta que foram retiradas do 

banco de dados relacional para classes da ontologia. 
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Figura 11 - Mapeamento alterado para referenciar a ontologia. 

 

Após o mapeamento, o D2R server disponibiliza através do endereço 

http://localhost:2020 uma interface web para que os dados  possam ser visualizados 

como pode ser visto na Figura 12.  
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Figura 12 - Exibição dos dados no D2R Server, acessado através de um navegador Web. 

 

 

E através do http://localhost:2020/snorql uma outra interface onde podem ser 

executados comandos em SPARQL visto aqui na Figura 13. 

Figura 13 - Interface para consultas SPARQL. 
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Com a etapa de mapeamento completa, através do comando dump-rdf (Figura 

14). utilizando o arquivo mappingEnem.ttl pode-se então criar o arquivo RDF 

propriamente dito, visto aqui na Figura 15.  

Figura 14 - Geração do arquivo RDF. 

 

 

Figura 15 - Arquivo RDF gerado. 
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4.7 PUBLICAÇÃO DOS DADOS EM RDF 

Para tornar os dados RDF do ENEM disponíveis foi utilizado o OpenLink 

Virtuoso
11

, que é um servidor multiplataforma universal para arquivos da Web. Foi 

então importando o arquivo RDF criado anteriormente para o acesso a consulta 

SPARQL através do endereço http://lodkem.ufsc.br:8890/sparql como visto na Figura 

16. 

Figura 16 - Endpoint para consultas SPARQL no Virtuoso. 

 

4.8 RESULTADOS E APLICAÇÃO DEMONSTRATIVA. 

Através dos dados publicados no modelo linked data foi possível buscar todas as 

informações sobre os municípios que foram colocados no modelo RDF, permitindo 

assim que tais dados possam ser facilmente relacionados com outros dados que estejam 

publicados no modelo linked data. Para facilitar a visualização dos resultados, foi criada 

uma aplicação em Java Web que executa as consultas em SPARQL
12

 montando os 

gráficos dinamicamente e exibindo através do navegador, bastando apenas escrever o 

nome do município para efetuar tal consulta. 

Ao carregar a aplicação disponível no endereço: 

http://www.lodkem.ufsc.br:8080/enem/ e informar um nome de município para consulta, a 

seguinte consulta SPARQL é executada: 

 

                                                           
11

 Disponível para download em http://download.openlinksw.com/downwiz/ 

12
 SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) é uma linguagem de consulta para bancos de 

dados capaz de obter e manipular dados armazenados em formato RDF. 
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PREFIX geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr#>  

PREFIX enem: <http://lodkem.ufsc.br/onto/enem#>   

SELECT DISTINCT ?nome ?codibge ?lat ?lon ?area ?totalaluno  

WHERE {  

 ?x geo:temNomeMun ?nome .  

 ?x geo:temCodIbgeMun ?codibge .  

 ?x geo:temPontoCentralMun ?p .  

 ?x geo:temAreaMun ?area .  

 ?p geo:lat ?lat .  

 ?p geo:lon ?lon .   

 ?x enem:temTotalAluno  

 ?totalaluno .  

 filter (?codibge != 0 && regex(?nome,'florianopolis', 'i'))  

} ORDER BY (?codibge) 

 

Através desta consulta é carregado os dados do município, ou dos municípios 

caso exista mais de um com o mesmo nome ou parte do nome informado, o nome, 

código do IBGE, latitude e longitude são buscados através dos dados da ontologia 

Geopoliticabr, é colocado na consulta também o campo totalAlunos da ontologia Enem 

apenas para trazer munícipios que possuem dados do Enem. Pois alguns alunos de 

municípios menores realizam a prova nas cidades vizinhas. O filtro com regex serve pra 

trazer todos os municípios iniciados com o nome informado, e a string 'i', significa case 

insensitive.  

O campo para pesquisa e os dados geográficos da cidade pesquisada podem ser 

observados aqui na Figura 17. 

Figura 17 - Mapa com o resultado da consulta por município. 

 

Clicando no ponto do município marcado no mapa é aberta uma nova janela do 

navegador para listar os demais dados e os gráficos, para isto são realizadas as demais 
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consultas em SPARQL para carregar os dados do município e dos alunos. A primeira 

delas é a seguinte: 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>  

PREFIX enem: <http://lodkem.ufsc.br/onto/enem#>  

PREFIX geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr#>   

SELECT DISTINCT ?sameas ?codibge  

WHERE {  

 ?x owl:sameAs ?sameas .  

 ?x geo:temCodIbgeMun ?codibge .  

 filter (?codibge = 4205407 )  

} 

 

Esta consulta traz o sameAs do município na ontologia Geopoliticabr, para 

depois apresentar o link para a DBpedia, conforme a Figura 18. 

 
Figura 18 - Link para a DPpedia e dados do município. 

 
 

Para gerar o gráfico com as médias das cinco competências avaliadas na prova 

objetiva e a média geral, é executada a seguinte consulta: 

PREFIX enem: <http://lodkem.ufsc.br/onto/enem#>  

PREFIX geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr#>   

SELECT DISTINCT ?nome ?codibge ?compobj1 ?compobj2 ?compobj3 

?compobj4 ?compobj5 ?mediageralobj  

WHERE {  

 ?x geo:temNomeMun ?nome .  

 ?x geo:temCodIbgeMun ?codibge .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaObj1 ?compobj1 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaObj2 ?compobj2 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaObj3 ?compobj3 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaObj4 ?compobj4 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaObj5 ?compobj5 .  

 ?x enem:temMediaGeralObj ?mediageralobj .  

 filter (?codibge = 4205407 )  

} 

 

E apresentado o resultado no gráfico da Figura 19. 
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Figura 19 - Gráfico da média das cinco competências da prova objetiva e média geral. 

 
 

Com esse gráfico podemos perceber em uma cidade se há muita diferença entre 

as competências dos candidatos na prova objetiva, e o quanto ela está longe da 

pontuação máxima que é igual a 100, facilmente identificando um ponto que necessite 

ser revisto ou reforçado. Para o detalhamento de cada uma das competências da prova 

objetiva ver a seção 2.3 deste trabalho. 

Para gerar o gráfico com as médias das cinco competências avaliadas na redação 

e a sua média geral, é executada a seguinte consulta: 

PREFIX enem: <http://lodkem.ufsc.br/onto/enem#>  

PREFIX geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr#>   

SELECT DISTINCT ?codibge ?compred1 ?compred2 ?compred3 ?compred4 

?compred5 ?mediageralred  

WHERE { ? 

 x geo:temCodIbgeMun ?codibge .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaRedacao1 ?compred1 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaRedacao2 ?compred2 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaRedacao3 ?compred3 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaRedacao4 ?compred4 .  

 ?x enem:temMediaCompetenciaRedacao5 ?compred5 .  

 ?x enem:temMediaGeralRedacao ?mediageralred .  

 filter (?codibge = 4205407 )  

} 

 

E apresentado o resultado no gráfico da Figura 20. 
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Figura 20 - Gráfico da média das cinco competências da redação e sua média geral. 

 
 

Com este gráfico podemos perceber em uma cidade se há muita diferença entre 

as competências dos candidatos na redação, e o quanto ela está longe da pontuação 

máxima que é igual a 100, facilmente identificando um ponto que necessite ser revisto 

ou reforçado. Para o detalhamento de cada uma das competências da redação ver a 

seção 2.3 deste trabalho. 

Para gerar os demais gráficos, com a quantidade de alunos do sexo feminino e 

masculino, quantidade de alunos na área urbana e rural, quantidade de alunos na rede de 

ensino federal, estadual, municipal ou privada do município escolhido é executada a 

seguinte consulta: 

PREFIX enem: <http://lodkem.ufsc.br/onto/enem#>  

PREFIX geo: <http://lodkem.ufsc.br/onto/geopoliticabr#>   

SELECT DISTINCT ?codibge ?mediaidade ?totalaluno ?totalmasc 

?totalfemi?totalfederal ?totalestadual ?totalmunicipal 

?totalprivada ?totalurbano ?totalrural  

WHERE {  

 ?x geo:temCodIbgeMun ?codibge .  

 ?x enem:temMediaIdade ?mediaidade .  

 ?x enem:temTotalAluno ?totalaluno .  

 ?x enem:temAlunosMasculino ?totalmasc .  

 ?x enem:temAlunosFeminino ?totalfemi .  

 ?x enem:temAlunoRedeFederal ?totalfederal .  

 ?x enem:temAlunoRedeEstadual ?totalestadual .  

 ?x enem:temAlunoRedeMunicipal ?totalmunicipal .  

 ?x enem:temAlunoRedePrivada ?totalprivada .  

 ?x enem:temAlunoAreaUrbana ?totalurbano .  

 ?x enem:temAlunoAreaRural ?totalrural.  

 filter (?codibge = 4205407 )  

} 

 

Estas informações são visualizadas separadamente em três gráficos distintos, 

conforme as Figuras 21, 22 e 23. 
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Figura 21 - Gráfico do total de alunos separados pelo sexo. 

 
Um gráfico em formato de pizza para a fácil visualização na comparação de duas 

variáveis, e estabelecer rapidamente a diferença entre a quantidade de alunos do sexo 

masculino e feminino na rede de ensino do município. 
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Figura 22 - Gráfico do total de alunos separados pelo tipo de área da escola. 

 
 

Um gráfico em formato de pizza para a fácil visualização na comparação de duas 

variáveis. Neste caso comparando a quantidade de alunos que estão em escolar na área 

rural ou urbana de determinada cidade, podemos observar que no município de 

Florianópolis não possui nenhuma escola em área considerada rural pelo INEP. 



58 

 

Figura 23 - Gráfico do total de alunos separados pelo tipo de rede escolar. 

 

Um gráfico em formato de pizza para a visualização da quantidade de alunos nas 

diferentes redes de ensino do município. Podendo tal informação ser utilizada tanto para 

o governo decidir onde implantar uma nova escola e de que tipo, ou para a rede privada 

pesquisar em qual município teria a demanda para construir uma nova escola. 

Sendo assim, através destas propostas citadas acima através de gráficos, uma 

parte interessada poderia fazer os comparativos necessários e levantar os dados que 

sejam relevantes para o seu propósito e facilmente visualizar a situação do município 

pesquisado. 
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5. CONCLUSÃO 

Após a fundamentação teórica e a análise dos resultados obtidos com a prática, 

foi possível concluir que os objetivos deste trabalho foram alcançados. Os dados do 

ENEM foram publicados com sucesso no formato linked data através das técnicas 

descritas no capítulo 4, transformando um simples arquivo txt com muitas informações 

em um banco de dados RDF muito mais sólido e prático para a consulta de informações. 

E por final disponibilizados no site do projeto LodKem
13

. 

Como visto na seção 3.5 a utilização de linked data para a publicação de dados 

abertos está crescendo de uma forma bastante rápida, confirmando que esta metodologia 

está sendo aceita pela comunidade científica e que trás grandes benefícios para a análise 

dos dados. Seguindo esta prática podemos efetivamente tornar a Web um local onde não 

mais será um espaço global de informações dispersas, e sim para um local global de 

dados solidamente interligados, formando uma base fundamentada para novos 

conhecimentos a serem descobertos no futuro. 

Muitos aprendizados foram adquiridos com este trabalho, desde trabalhar com as 

APIs do Google Maps, de gráficos e do Virtuoso para elaboração da aplicação, como 

também aprender a fazer consultas semelhantes ao banco de dados relacional, porém 

com outra sintaxe, o SPARQL. Também foi necessário prender a gerar os RDFs e 

colocá-los no servidor virtuoso para deixar prontos para consumo. Houve algumas 

dificuldades para aprender a sintaxe do SPARQL e para trabalhar com os dados por se 

tratar de conjunto muito grande de informação. 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Para futuros trabalhos, poderia ser feito um aprimoramento específico para o 

ENEM, criando a automatização do processo de publicação no modelo de linked data 

para todos os anos já publicados e os que futuramente serão disponibilizados. A criação 

de uma aplicação para a exibição dos dados integrados a um mapa separados por 

município, aproveitando os endereços de latitude e longitude de outros bancos linked 

data. 

No aspecto da publicação dos arquivos em RDF, poderia ser aprimorado o 

estudo na publicação das bases, aprofundamentos no mecanismo de consulta dos dados 

e de como as bases em RDF se relacionam. Criando assim uma interligação entre todas 

as bases estudadas no projeto LodKem. 

  

                                                           
13

 http://lodkem.egc.ufsc.br/ 
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Apêndice A – Scripts SQL para popular os dados da tabela 

EN_INDICADORES_ENEM 

 
-- CORRIGIR CÓDIGOS DOS MUNICIPIOS SEM NOME 

UPDATE CSV_ENEM 

SET CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA = 0,  

CSV_ENEM.NO_MUNICIPIO_PROVA = 'NAO INFORMADO' 

WHERE CSV_ENEM.NO_MUNICIPIO_PROVA = ''; 

 

-- FORMATAR OS CÓDIGOS PARA FICAR DE ACORDO COM O IBGE 

UPDATE CSV_ENEM 

SET CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA = 

CONCAT(SUBSTRING(CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA FROM 1 FOR 4), 

SUBSTRING(CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 10)); 

 

-- INSERIR OS DADOS ANO, CÓDIGO DO MUNICÍPIO, NOME DO MUNICÍPIO, 

ESTADO DO MUNICÍPIO E TOTAL DE ALUNOS NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

INSERT INTO EN_INDICADORES_ENEM  

 (EN_INDICADORES_ENEM.NU_ANO,  

 EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO,  

 EN_INDICADORES_ENEM.NO_MUNICIPIO,  

 EN_INDICADORES_ENEM.UF_MUNICIPIO,  

 EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_ALUNOS) 

SELECT CSV_ENEM.NU_ANO,  

CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

CSV_ENEM.NO_MUNICIPIO_PROVA, 

CSV_ENEM.UF_CIDADE_PROVA, 

COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

GROUP BY CSV_ENEM.NU_ANO,  

CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

CSV_ENEM.NO_MUNICIPIO_PROVA, 

CSV_ENEM.UF_CIDADE_PROVA 

ORDER BY CSV_ENEM.UF_CIDADE_PROVA, CSV_ENEM.NO_MUNICIPIO_PROVA; 

 

-- INSERIR AS MÉDIAS OBJETIVAS NA COMPETÊNCIA 1, COMPETÊNCIA 2, 

COMPETÊNCIA 3, COMPETÊNCIA 4, COMPETÊNCIA 5 E GERAL NUMA TABELA 

TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_1, 

 TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_2, 

 TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_3, 

 TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_4, 

 TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_5, 

 TEMP.MEDIA_OBJETIVA) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NOTA_COMP1), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NOTA_COMP2), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NOTA_COMP3), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NOTA_COMP4), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NOTA_COMP5), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NT_OBJETIVA) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.IN_PRESENCA = 1 -- PRESENTE A PROVA 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 
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-- INSERIR AS MÉDIAS OBJETIVAS NA COMPETÊNCIA 1, COMPETÊNCIA 2, 

COMPETÊNCIA 3, COMPETÊNCIA 4, COMPETÊNCIA 5 E GERAL NA TABELA 

EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_OBJETIVA_1 = 

TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_1, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_OBJETIVA_2 = 

TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_2, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_OBJETIVA_3 = 

TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_3, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_OBJETIVA_4 = 

TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_4, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_OBJETIVA_5 = 

TEMP.MEDIA_COMP_OBJETIVA_4, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_OBJETIVA = TEMP.MEDIA_OBJETIVA 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- INSERIR AS MÉDIAS DA REDAÇÃO NA COMPETÊNCIA 1, COMPETÊNCIA 2, 

COMPETÊNCIA 3, COMPETÊNCIA 4, COMPETÊNCIA 5 E GERAL NUMA TABELA 

TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP 

 (TEMP.COD_MUNICIPIO, 

 TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_1, 

 TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_2, 

 TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_3, 

 TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_4, 

 TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_5, 

 TEMP.MEDIA_REDACAO) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 AVG(CSV_ENEM.NU_PERCENT_COMP1), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_PERCENT_COMP2), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_PERCENT_COMP3), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_PERCENT_COMP4), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_PERCENT_COMP5), 

 AVG(CSV_ENEM.NU_NOTA_REDACAO) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.IN_STATUS_REDACAO = 'P' -- Presente a redação 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR AS MÉDIAS DA REDAÇÃO NA COMPETÊNCIA 1, COMPETÊNCIA 2, 

COMPETÊNCIA 3, COMPETÊNCIA 4, COMPETÊNCIA 5 E GERAL NA TABELA 

EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_REDACAO_1 = 

TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_1, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_REDACAO_2 = TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_2, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_REDACAO_3 = TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_3, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_REDACAO_4 = TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_4, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_COMP_REDACAO_5 = TEMP.MEDIA_COMP_REDACAO_5, 

EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_REDACAO = TEMP.MEDIA_REDACAO 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- INSERIR O TOTAL DO SEXO FEMININO NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP 
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 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.SEXO_FEMININO) 

SELECT TEMP.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.TP_SEXO = 'F' 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DO SEXO FEMININO NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.SEXO_FEMININO = TEMP.SEXO_FEMININO 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- INSERIR O TOTAL DO SEXO MASCULINO NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP 

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.SEXO_MASCULINO) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.TP_SEXO = 'M' 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DO SEXO MASCULINO NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.SEXO_MASCULINO = TEMP.SEXO_MASCULINO 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE ESTADUAL NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.TOTAL_ESTADUAL) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.ID_DEPENDENCIA_ADM = 2 -- REDE ESTADUAL 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE ESTADUAL NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_ESTADUAL = TEMP.TOTAL_ESTADUAL 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE FEDERAL NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.TOTAL_FEDERAL) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.ID_DEPENDENCIA_ADM = 1 -- REDE FEDERAL 
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GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE FEDERAL NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_FEDERAL = TEMP.TOTAL_FEDERAL 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- ALTERAR PARA ZERO QUANDO NÃO TIVER NENHUM DADO 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_FEDERAL = 0 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_FEDERAL IS NULL; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE MUNICIPAL NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.TOTAL_MUNICIPAL) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.ID_DEPENDENCIA_ADM = 3 -- REDE MUNICIPAL 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE MUNICIPAL NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_MUNICIPAL = TEMP.TOTAL_MUNICIPAL 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- ALTERAR PARA ZERO QUANDO NÃO TIVER NENHUM DADO 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_MUNICIPAL = 0 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_MUNICIPAL IS NULL; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE PRIVADA NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.TOTAL_PRIVADA) 

SELECT CSV_GENERICO.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.ID_DEPENDENCIA_ADM = 4 -- REDE PRIVADA 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA REDE PRIVADA NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_PRIVADA = TEMP.TOTAL_PRIVADA 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- ALTERAR PARA ZERO QUANDO NÃO TIVER NENHUM DADO 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_PRIVADA = 0 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_PRIVADA IS NULL; 
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-- INSERIR O TOTAL DA ÁREA RURAL NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.TOTAL_RURAL) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.ID_LOCALIZACAO = 2 -- ÁREA RURAL 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA ÁREA RURAL NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_RURAL = TEMP.TOTAL_RURAL 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- ALTERAR PARA ZERO QUANDO NÃO TIVER NENHUM DADO 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_RURAL = 0 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_RURAL IS NULL; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA ÁREA URBANA NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.TOTAL_URBANO) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 COUNT(1) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.ID_LOCALIZACAO = 1 -- ÁREA URBANA 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA ÁREA RURAL NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.TOTAL_URBANO = TEMP.TOTAL_URBANO 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 

 

DELETE FROM TEMP; 

 

-- INSERIR O MÉDIA DE IDADE NUMA TABELA TEMPORÁRIA 

INSERT INTO TEMP  

 (TEMP.COD_MUNICIPIO,  

 TEMP.MEDIA_IDADE) 

SELECT CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA, 

 ROUND(AVG(YEAR('2008-08-31') - YEAR(CSV_ENEM.DATA_NASCIMENTO)) - 

(RIGHT('2008-08-31',5) < RIGHT(CSV_ENEM.DATA_NASCIMENTO,5))) 

FROM CSV_ENEM 

WHERE CSV_ENEM.DT_NASCIMENTO <> '' 

AND CSV_ENEM.DATA_NASCIMENTO > '1950-01-01' 

AND CSV_ENEM.DATA_NASCIMENTO < '2000-01-01' 

GROUP BY CSV_ENEM.ID_CIDADE_PROVA; 

 

-- INSERIR O TOTAL DA ÁREA RURAL NA TABELA EN_INDICADORES_ENEM 

UPDATE EN_INDICADORES_ENEM INNER JOIN TEMP ON 

EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO 

SET EN_INDICADORES_ENEM.MEDIA_IDADE = TEMP.MEDIA_IDADE 

WHERE EN_INDICADORES_ENEM.COD_MUNICIPIO = TEMP.COD_MUNICIPIO; 
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DELETE FROM TEMP; 
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Apêndice B – Mapeamento gerado pelo D2R Server  

@prefix map: <d2r-mappings/mappingEnemGerado.ttl#> . 

@prefix db: <> . 

@prefix vocab: <http://localhost:2020/vocab/resource/> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 

@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 

@prefix jdbc: <http://d2rq.org/terms/jdbc/> . 

 

map:database a d2rq:Database; 

 d2rq:jdbcDriver "com.mysql.jdbc.Driver"; 

 d2rq:jdbcDSN "jdbc:mysql://localhost/enem"; 

 d2rq:username "root"; 

 d2rq:password "root"; 

 jdbc:autoReconnect "true"; 

 jdbc:zeroDateTimeBehavior "convertToNull"; 

 . 

 

# Table en_indicadores_enem 

map:en_indicadores_enem a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"en_indicadores_enem/@@en_indicadores_enem.COD_MUNICIPIO@@"; 

 d2rq:class vocab:en_indicadores_enem; 

 d2rq:classDefinitionLabel "en_indicadores_enem"; 

 . 

map:en_indicadores_enem__label a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property rdfs:label; 

 d2rq:pattern "en_indicadores_enem 

#@@en_indicadores_enem.COD_MUNICIPIO@@"; 

 . 

map:en_indicadores_enem_COD_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_COD_MUNICIPIO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

COD_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.COD_MUNICIPIO"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_NO_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_NO_MUNICIPIO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem NO_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.NO_MUNICIPIO"; 

 . 

map:en_indicadores_enem_UF_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_UF_MUNICIPIO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem UF_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.UF_MUNICIPIO"; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_ALUNOS a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_ALUNOS; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem TOTAL_ALUNOS"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_ALUNOS"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 
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 . 

map:en_indicadores_enem_FEZ_PROVA_OBJETIVA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_FEZ_PROVA_OBJETIVA; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

FEZ_PROVA_OBJETIVA"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.FEZ_PROVA_OBJETIVA"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_FEZ_REDACAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_FEZ_REDACAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem FEZ_REDACAO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.FEZ_REDACAO"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_SEXO_MASCULINO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_SEXO_MASCULINO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

SEXO_MASCULINO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.SEXO_MASCULINO"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_SEXO_FEMININO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_SEXO_FEMININO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

SEXO_FEMININO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.SEXO_FEMININO"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_IDADE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_IDADE; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem MEDIA_IDADE"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_IDADE"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_1 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_1; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_1"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_1"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_2 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_2; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_2"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_2"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_3 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_3; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_3"; 
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 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_3"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_4 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_4; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_4"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_4"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_5 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_5; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_5"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_5"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_OBJETIVA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_OBJETIVA; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_OBJETIVA"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_OBJETIVA"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_1 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_1; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_1"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_1"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_2 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_2; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_2"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_2"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_3 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_3; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_3"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_3"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_4 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_4; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_4"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_4"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_5 a d2rq:PropertyBridge; 
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 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_5; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_5"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_5"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_REDACAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_MEDIA_REDACAO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_REDACAO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_REDACAO"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_FEDERAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_FEDERAL; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_FEDERAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_FEDERAL"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_ESTADUAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_ESTADUAL; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_ESTADUAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_ESTADUAL"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_MUNICIPAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_MUNICIPAL; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_MUNICIPAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_MUNICIPAL"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_PRIVADA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_PRIVADA; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_PRIVADA"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_PRIVADA"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_URBANO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_URBANO; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem TOTAL_URBANO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_URBANO"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_RURAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property vocab:en_indicadores_enem_TOTAL_RURAL; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem TOTAL_RURAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_RURAL"; 

 d2rq:datatype xsd:int; 
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Apêndice C – Mapeamento mappingEnemGerado.ttl alterado de acordo 

com a ontologia 

@prefix map: <d2r-mappings/mappingEnem.ttl#> . 

@prefix db: <> . 

@prefix vocab: <http://www.lodkem.ufsc.br/vocab/resource/> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 

@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 

@prefix jdbc: <http://d2rq.org/terms/jdbc/> . 

@prefix enem: <http://lodkem.ufsc.br/onto/Enem#> . 

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

 

map:database a d2rq:Database; 

 d2rq:jdbcDriver "com.mysql.jdbc.Driver"; 

 d2rq:jdbcDSN "jdbc:mysql://localhost/enem"; 

 d2rq:username "root"; 

 d2rq:password "root"; 

 jdbc:autoReconnect "true"; 

 jdbc:zeroDateTimeBehavior "convertToNull"; 

 . 

 

# Table en_indicadores_enem 

map:en_indicadores_enem a d2rq:ClassMap; 

 d2rq:dataStorage map:database; 

 d2rq:uriPattern 

"municipio/@@en_indicadores_enem.COD_MUNICIPIO|urlify@@"; 

 d2rq:class geo:Municipio; 

 d2rq:classDefinitionLabel "en_indicadores_enem"; 

 . 

map:en_indicadores_enem_COD_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temCodIbgeMun; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

COD_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.COD_MUNICIPIO"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_NO_MUNICIPIO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temNomeMun; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem NO_MUNICIPIO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.NO_MUNICIPIO"; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_ALUNOS a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temTotalAluno; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem TOTAL_ALUNOS"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_ALUNOS"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_SEXO_MASCULINO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunosMasculino; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

SEXO_MASCULINO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.SEXO_MASCULINO"; 
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 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_SEXO_FEMININO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunosFeminino; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

SEXO_FEMININO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.SEXO_FEMININO"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_IDADE a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaIdade; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem MEDIA_IDADE"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_IDADE"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_1 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaObj1; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_1"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_1"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_2 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaObj2; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_2"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_2"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_3 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaObj3; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_3"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_3"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_4 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaObj4; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_4"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_4"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_OBJETIVA_5 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaObj5; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_OBJETIVA_5"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_OBJETIVA_5"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_OBJETIVA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaGeralObj; 
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 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_OBJETIVA"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_OBJETIVA"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_1 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaRedacao1; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_1"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_1"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_2 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaRedacao2; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_2"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_2"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_3 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaRedacao3; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_3"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_3"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_4 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaRedacao4; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_4"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_4"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_COMP_REDACAO_5 a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaCompetenciaRedacao5; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_COMP_REDACAO_5"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_COMP_REDACAO_5"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_MEDIA_REDACAO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temMediaGeralRedacao; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

MEDIA_REDACAO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.MEDIA_REDACAO"; 

 d2rq:datatype xsd:double; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_FEDERAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunoRedeFederal; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_FEDERAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_FEDERAL"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 
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 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_ESTADUAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunoRedeEstadual; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_ESTADUAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_ESTADUAL"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_MUNICIPAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunoRedeMunicipal; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_MUNICIPAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_MUNICIPAL"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_PRIVADA a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunoRedePrivada; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem 

TOTAL_PRIVADA"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_PRIVADA"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_URBANO a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunoAreaUrbana; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem TOTAL_URBANO"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_URBANO"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 

map:en_indicadores_enem_TOTAL_RURAL a d2rq:PropertyBridge; 

 d2rq:belongsToClassMap map:en_indicadores_enem; 

 d2rq:property enem:temAlunoAreaRural; 

 d2rq:propertyDefinitionLabel "en_indicadores_enem TOTAL_RURAL"; 

 d2rq:column "en_indicadores_enem.TOTAL_RURAL"; 

 d2rq:datatype xsd:decimal; 

 . 
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PUBLICAÇÃO DE DADOS DO ENEM NO FORMATO 
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Nitay Batista Beduschi, Samuel Pierri Cabral 

 

Departamento de Informática e Estatística– Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) – Florianópolis, SC – Brasil 

{nitay,scabral}@inf.ufsc.br 

Abstract. In 2006 Tim Berners-Lee coined the term linked data, which is that 

well-structured data can be linked to other data, or data repository, so that 

may be consumed by humans and machines more easily. With this concept of 

open data and other government entities have begun to provide data for 

consumption or any other interested researchers. One of these entities is the 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) which performs statistical and evaluation at all levels and types of 

education such as the Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). In this 

paper we propose the use of such data ENEM, that through the concepts of 

linked data and the patterns created by the World Wide Web Consortium 

(W3C) will be treated in order to be published and linked to other 

repositories. 

 

Resumo. Em 2006 Tim Berners-Lee criou o termo linked data, que visa que 

dados bem estruturados possam ser interligados a outros dados, ou 

repositório de dados, fazendo com que possam ser consumidos por máquinas 

e humanos mais facilmente. Com este conceito de dados abertos governos e 

outras entidades começaram a disponibilizar dados para consumo de 

pesquisadores ou qualquer outro interessado. Uma dessas entidades é o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) que realiza levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis 

e modalidades de ensino, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Neste documento é proposto o uso desses dados do ENEM, que por meio dos 

conceitos de linked data e os padrões criados pela World Wide Web 

Consortium (W3C) serão tratados para poderem ser publicados e ligados a 

outros repositórios. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente com o crescimento das ciências da tecnologia, temos um cenário diferente 

do passado, antes poucas pessoas estudavam o assunto a fundo. Temos o crescimento 

rápido das tecnologias, o acesso facilitado, a disseminação das faculdades de 

tecnologias da informação, o aumento no estudo da engenharia do conhecimento. 

Resultando assim em um crescimento de pessoas que estudam e entendem da área. 

 Isto resulta no aumento de serviços, softwares, hardwares e dados, por trás disto 

está a informação, que nem sempre está disponível aos nossos olhos. A quantidade de 

dados gerados todos os dias na Web é tão grande que impossibilita muitas vezes que a 

informação seja assimilada de forma apropriada pelas pessoas. Desta forma, o linked 

data, surge como um conjunto de boas práticas permitindo que os dados sejam 

facilmente analisados por máquina, e assim facilitando a extração da informação. 

 Um exemplo de quantidade de dados que não são facilmente interpretáveis por 

pessoas são os gerados pelo INEP, entre eles os dados do ENEM. Apesar do problema, 

neste caso, não ser a periocidade da publicação, pois os dados são gerados uma vez por 

ano, após cada uma das provas. Os dados do ENEM possuem muitas informações 

“escondidas” esperando que alguém as encontre. São dados de todos os alunos do país 

que prestaram a prova e que poderiam ser relacionados com inúmeros outros dados, 

como por exemplo, informações de seus municípios, escolas ou estados. 

 Para quantificarmos este problema, utilizando a base de dados fornecida pelo 

INEP dos candidatos que prestaram o ENEM no ano de 2008, temos uma tabela única 

com 261 campos de 4.018.071 milhões de alunos que prestaram a prova, como por 

exemplo, município, sexo, nota do aluno, município onde foi realizada a prova, estado 

da federação onde se localiza o município, questões sócio econômicas, entre outros. Isto 

gera 1.048.716.531 bilhões de registros. Escolher quais variáveis serão úteis e com o 

que elas serão relacionadas em outros bancos de dados para gerar informação não é uma 

tarefa fácil. 

 Os dados do ENEM embora sejam abertos, assim como diversos outros dados do 

governo, através da iniciativa dos dados abertos e da transparência do governo federal, 

normalmente estão em formatos diferentes entre eles e entre outras fontes de dados que 

possam ser interessantes para o cruzamento. Nem sempre as fontes são governamentais, 

dificultando e muito o cruzamento dos dados para extrair e consumir a informação. Se 

todos os dados abertos, governamentais ou não, forem disponibilizados em formato 

linked data, poderemos cruzar facilmente os dados, gerar estatísticas, indicadores e 

conhecimento para ajudar na tomada de decisões. 

 

2 EDUCAÇÃO 

Conforme a Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, educação significa abranger os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta Lei disciplina a educação escolar, 

que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições culturais. A 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

 A situação da educação no Brasil mostrou algumas melhorias significativas 

nessa última década: houve uma queda da taxa de analfabetismo e, junto a isso, aumento 
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regular da escolaridade média e da taxa de escolarização (IGBE, 2003). Todavia, a 

situação educacional em nosso país ainda não é satisfatória, principalmente em algumas 

das grandes regiões de nosso país. 

 Segue a descrição do Sistema Educacional Brasileiro pelo MEC (Ministério da 

Educação) (IGBE, 2003): 
 

 Educação infantil: Crianças de 0 a 6 anos de idade. Compreende creche e pré-

escola. 

 Ensino fundamental (1º Grau): Faixa de 7 a 14 anos. Duração de 8 anos. É 

obrigação do Estado garantir a universalidade da educação neste nível de ensino. 

 Ensino médio (2º Grau) e médio profissionalizante: Duração variável entre 3 e 4 

anos. 

 Ensino superior: Compreende a graduação e a pós-graduação. Os cursos da 

graduação têm duração de 4 a 6 anos. A pós-graduação varia de 2 a 4 anos, para 

os cursos de mestrado, e de 4 a 6 anos, para o doutorado. 

 

3 LINKED DATA 

Atualmente temos uma Web bastante eficiente e que cresce a uma velocidade incrível 

ao passar dos dias, podemos denominar a Web de hoje como uma Web de documentos, 

todos podem publicar ou procurar informações seja elas em páginas simples, blogs ou 

textos oficiais como pesquisas e artigos. Entretanto a informação contida nesses 

documentos de texto só pode ser interpretada por nós seres humanos, as aplicações não 

conseguem extrair os dados reais contidos nesses documentos. Trancados dentro deles 

estão o conhecimento sobre a cura de doenças, o incremento do valor dos negócios e a 

governança mais eficaz do nosso mundo (Berners-Lee, 2010). 

 Nos últimos anos, este crescimento da Web está evoluindo de um espaço global 

de documentos interligados, para um espaço em que ambos os documentos e dados 

estão conectados. Por trás desta evolução temos um conjunto de boas práticas conhecido 

através do termo linked data, que pode ser entendido como uma maneira de publicar, 

interligar e estruturar dados na Web. Através das técnicas do linked data, podem ser 

conectados dados de qualquer domínio a outros dados sejam estes de domínios 

relacionados ou não, como por exemplo, as informações um time de futebol pode estar 

relacionado com outros dados de futebol como as competições que ele disputou ou os 

resultados dos seus jogos, porém se a cor de seu uniforme for escolhida, esta cor já irá 

apontar para uma base de cores. Ou se o dado em questão for a cidade do time, este 

dado já estará ligado automaticamente a um banco de dados de cidades. 

 Com a estrutura do linked data, facilmente pode ser efetuada uma consulta do 

tipo, quantos habitantes existe na cidade de um determinado time de futebol, e através 

desta ligação rapidamente chegaria ao número de habitantes desta cidade. Ou ainda qual 

a média de temperatura no mês de Março na cidade de outro time qualquer de futebol, 

pois os dados de futebol estão conectados aos dados de cidades que por sua vez estariam 

ligados aos dados meteorológicos da região em questão. 

 Certamente estes dados podem ser obtidos hoje em dia com a Web na sua forma 

atual, mas sempre através de uma intervenção humana. Com o linked data estas relações 



79 

 

entre dados que estão armazenados em diferentes bancos de dados podem ser analisados 

por uma máquina, através de uma única consulta, ou seja, uma query. Atualmente tais 

informações poderiam ser obtidas através de mashups que são serviços ou aplicações 

que reúnem informações através da interligação de diferentes bancos de dados conforme 

ilustrado na Figura 1 - Mashup.  
 

        Figura 24 - Mashup. 

 

 A grande diferença que estes serviços de mashups trabalham com um conjunto 

fixo de fontes de dados, já as aplicações construídas com linked data trabalham em uma 

camada superior de informações (Figura 2 - Bancos interligados através de links RDF), pois 

todos os dados de todas as novas entidades mapeadas podem ser interligados 

automaticamente através dos links em RDF. 
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Figura 25 - Bancos interligados através de links RDF. 

 

 Timothy Berners-Lee físico britânico, cientista da computação, professor do 

MIT, criador da Word Wide Web e diretor do W3C (World Wide Web Consortium) 

descreveu um conjunto de regras, conhecidos como os quatro princípios do linked data, 

e que estabelece um padrão para a publicação dos dados na Web se esta arquitetura for 

utilizada (Berners-Lee, Heath e Bizer, 2010). 

1. Utilizar URIs como nomes para as coisas. 

2. Utilizar HTTP URIs para que as pessoas possam procurar por estes nomes. 

3. Quando alguém procura por uma URI, fornecer informações úteis utilizando os 

padrões RDF e SPARQL. 

4. Incluir links para outras URIs, para que estas possam descobrir mais 

informações. 

 

 Para o sucesso das informações disponibilizadas em linked data são necessárias 

certas tecnologias, entre elas as já citadas acima: Uniform Resource Identifiers (URI), 

Resource Description Framework (RDF) além do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

que serão apresentadas individualmente na sequencia do trabalho. 

3.1 RDF 

Com o objetivo de permitir que aplicações possam interpretar os conteúdos, é 

necessário que haja um padrão para os mesmos, assim como na Web de documentos é 

utilizado o HTML, no linked data este padrão é o RDF (Resource Description 

Framework), portanto é através do RDF que os dados devem ser representados. 

 O RDF pode ser descrito como um Framework de Descrição de Recursos é um 

modelo de dados na forma de triplas: sujeito, predicado e objeto. O sujeito e o objeto 

podem ser URIs que identificam um recurso ou ainda uma URI e uma string literal 

respectivamente. O predicado especifica como o sujeito e o objeto estão relacionados, e 

também é representado por uma URI. (Berners-Lee, 2005) Em outras palavras o sujeito 

é o recurso a ser descrito. O predicado é uma característica descritiva, aspecto do 

recurso ou ainda expressar uma relação entre sujeito e objeto. O objeto é o valor da 

característica descritiva. 
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 A proposta do RDF é criar uma maneira com a qual cada página, cada recurso 

possa criar sua própria meta informação, ou seja, informação sobre informação e tornar 

disponível para quem precisar. Para isto o RDF faz uso de algumas linguagens para se 

expressar, as mais comuns são o XML (formando RDF/XML) e o TURTLE (uma 

linguagem feita para expressar RDF de uma maneira simples). 

 Dois tipos principais de triplos RDF podem ser distinguidos, Triplas Literais e 

Links RDF: 

 Triplas Literal: ter um RDF literal como uma sequencia de números, ou data 

como o objeto. Triplica literal são usados para descrever as propriedades dos recursos. 

Por exemplo, triplos literal são usados para descrever o nome ou data de nascimento de 

uma pessoa. 

 Links RDF: representam ligações digitado entre dois recursos. Ligações RDF 

consiste de três referências URI. Os URIs no assunto e a posição do objeto da ligação 

identificam os recursos interligados. O URI na posição predicado define o tipo do link. 

Por exemplo, um link RDF pode afirmar que uma pessoa é empregada por uma 

organização. 

Um exemplo de RDF: conforme a Tabela 1 - exemplo RDFde endereços temos o Id, 

nome, endereço e cep. 
Tabela 2 - exemplo RDF. 

Id Nome Endereço Cep 

1 João Rua Delfino Conti 88040-370 

2 José Av. César Seara 88040-500 

 

Que poderia ser representado em RDF/XML da seguinte maneira: 

 

RDF/XML 

<rdf:RDF xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0/#"> 

<http://www.exemplo.com/clientes/1> <vcard:fn> "João" 

<http://www.exemplo.com/clientes/1> <vcard:adr> "Rua Delfino Conti" 

<http://www.exemplo.com/clientes/1> <vcard:cep> "88040-370" 

<http://www.exemplo.com/clientes/2> <vcard:fn> "José" 

<http://www.exemplo.com/clientes/2> <vcard:adr> "Av. César Seara" 

<http://www.exemplo.com/clientes/2> <vcard:cep> "88040-500" 

</rdf:RDF> 

 

Ou ainda em TURTLE: 

 

TURTLE: 

@prefix vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0/#> 

@prefix clientes: <http://www.exemplo.com/clientes/> 

clientes:1 vcard:fn> "João" 

clientes:1 vcard:adr> " Rua Delfino Conti " 
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clientes:1 vcard:cep> "88040-370" 

clientes:2 vcard:fn> "José" 

clientes:2 <vcard:adr> "Av. César Seara" 

clientes:2 <vcard:cep> "88040-500" 

 

Estes elementos RDF podem ser ligados da seguinte maneira já citada acima, <sujeito> 

<predicado> <objeto>. 

 

<João> <conhece> <José> 

<João> <reside em> <Rua Delfino Conti> 

<José> <reside em> < Av. César Seara > 

<Rua Delfino Conti> <possui o> <cep 88040-370> 

<Av. César Seara > <possui o> <cep 88040-500> 
 

 Um dos aspectos que são realçados na utilização do RDF é poder descrever dois 

objetos que possuem o mesmo nome, mas representam coisas completamente diferentes 

sem que a máquina precise de um algoritmo para analisar semanticamente o documento 

e descobrir a qual delas o texto está se referenciando. 

 Por exemplo, se vamos representar o time de futebol Bahia, ou o estado da 

Bahia em RDF podemos utilizar da seguinte maneira: 

 

www.exemplo.com/objetoTime#Bahia 

www.exemplo.com/objetoEstado#Bahia 

 

 Desta maneira uma consulta irá diretamente para o repositório de estados do 

Brasil, ou times de futebol do Brasil. Um outro exemplo mas de ligações externas entre 

RDF seriam estes dois links retirados da DBpedia: 

 

<http://dbpedia.org/resource/Berlin> 

owl: sameAs <http://sws.geonames.org/2950159/>. 

<http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee> 

owl:sameAs<http://www4.wiwiss.fu-

berlin.de/dblp/resource/person/100007>. 

 

Ou Links RDF tomadas a partir do perfil Tim Berners-Lee FOAF 

 

<http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i> 

owl: sameAs <http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee>; 

foaf: sabe <http://www.w3.org/People/Connolly/#me>. 

 

E ainda links RDF tomadas a partir do perfil de Richard Cyganiaks FOAF 

 

<http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri> 

foaf: sabe <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i>; 

foaf: <http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web> topic_interest. 
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4 PUBLICAÇÃO DE LINKED DATA DE DADOS ABERTOS DO ENEM 

Para colocar o aprendizado sobre linked data em prática, foi definido utilizar as 

informações do ENEM que são abertas, possuem uma grande quantidade de 

informações, porém não têm uma estrutura adequada para que possam ser feitas análises 

mais a fundo sobre o seu resultado. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS DO ENEM 

Os dados disponibilizados contemplam seis aspectos sobre a prova, variáveis de 

controle do inscrito, variáveis de controle da escola, variáveis da cidade da prova, 

variáveis da prova objetiva, variáveis da prova de redação e o questionário sócio 

econômico. 

 Dentre estas variáveis, foi escolhido os dados que são relevantes serem 

agrupados por municípios, e que possam ser utilizados como indicadores para um 

acompanhamento anual da situação do resultado da prova. Para isto foram selecionados 

os dados dos municípios, alguns dados básicos dos candidatos e as suas médias na 

prova. Os detalhamentos de cada variável segue no capítulo 4.4. 

4.2 TRATAMENTOS DOS DADOS 

Os dados do ENEM 2008 disponíveis site do INEP estão no formato txt separados por 

ponto e vírgula, através do programa UltraEdit versão 15.20 foi aberto o arquivo 

original e então salvo como arquivo CSV (Comma Separated Values). 

 Utilizando o MySQL Workbanch 5.2, foi criada uma tabela de dados chamada 

de “CSV_ENEM” no banco relacional e depois populado importando o arquivo csv 

criado anteriormente, através do seguinte script: 

 
LOAD DATA LOCAL INFILE 'D:/Documentos/TCC ENEM/ENEM2008.csv' -- 

localização do arquivo .csv 

INTO TABLE csv_generico -- tabela cujos dados serão inseridos 

FIELDS TERMINATED BY ';' -- caractere utilizado para separar os campos 

LINES TERMINATED BY '\n' -- caractere utilizado para separar as linhas 

 

 Após esta etapa, foi criada uma nova tabela intitulada de 

EN_INDICADORES_ENEM contendo os seguintes campos que serão utilizados na 

transformação para triplas RDF: 

 

 COD_MUNICIPIO: código do IBGE do município onde foi realizada a prova; 

 TOTAL_ALUNOS: quantidade total de inscritos no exame; 

 SEXO_MASCULINO: quantidade total de inscritos do sexo masculino;  

 SEXO_FEMININO: quantidade total de inscritos do sexo feminino; 

 MEDIA_IDADE: média de idade dos inscritos; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_1: média da prova objetiva relativa a competência 

1 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_2: média da prova objetiva relativa a competência 

2 dos inscritos que compareceram a prova; 
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 MEDIA_COMP_OBJETIVA_3: média da prova objetiva relativa a competência 

3 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_4: média da prova objetiva relativa a competência 

4 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_5: média da prova objetiva relativa a competência 

5 dos inscritos que compareceram a prova; 

 MEDIA_OBJETIVA: média geral da prova objetiva dos inscritos que 

compareceram a prova; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_1: média da redação relativa a competência 1 dos 

inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_2: média da redação relativa a competência 2 dos 

inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_3: média da redação relativa a competência 3 dos 

inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_4: média da redação relativa a competência 4 dos 

inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_COMP_REDACAO_5: média da redação relativa a competência 5 dos 

inscritos que a fizeram; 

 MEDIA_REDACAO: média geral da redação dos inscritos que a fizeram; 

 TOTAL_FEDERAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas 

federais; 

 TOTAL_ESTADUAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas 

estaduais; 

 TOTAL_MUNICIPAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas 

municipais; 

 TOTAL_PRIVADA: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas 

privadas; 

 TOTAL_URBANO: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas da 

área urbana; 

 TOTAL_RURAL: total de inscritos que estudam ou estudavam em escolas da 

área rural; 

 

 Através de scripts SQL foram populados os dados da tabela 

EN_INDICADORES_ENEM campo a campo buscando os dados da tabela 

CSV_ENEM. Abaixo os campos com seus respectivos tratamentos: 

 

 COD_MUNICIPIO: campo ID_CIDADE_PROVA da tabela CSV_ENEM, 

foram pegos partes do código pra poder compor o código do IBGE, os 

municípios sem código ou com código sem equivalência no IBGE foram 

alterados para '0'; 

 TOTAL_ALUNOS: após corrigir os códigos dos municípios foi feito soma 

agrupando pelo município; 

 SEXO_MASCULINO: foi feito a soma dos registros agrupando pelo município 

e filtrando pelo sexo masculino campo TP_SEXO = M;  

 SEXO_FEMININO: foi feito a soma dos registros agrupando pelo município e 

filtrando pelo sexo feminino TP_SEXO = F; 
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 MEDIA_IDADE: na tabela CSV_ENEM possuía a DT_NASCIMENTO do 

inscrito no formato texto, foi alterado para data, depois diminuído da data da 

realização do exame, a partir dai tem-se a idade do inscrito no dia do exame, foi 

feito então a média agrupando pelo município; 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_1: média do campo NU_PERCENT_COMP1 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_2: média do campo NU_PERCENT_COMP2 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_3: média do campo NU_PERCENT_COMP3 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_4: média do campo NU_PERCENT_COMP4 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_OBJETIVA_5: média do campo NU_PERCENT_COMP5 

onde o campo IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_OBJETIVA: média do campo NU_NT_OBJETIVA onde o campo 

IN_PRESENCA = 1 (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_1: média do campo NU_NOTA_COMP1 onde o 

campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_2: média do campo NU_NOTA_COMP2 onde o 

campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_3: média do campo NU_NOTA_COMP3 onde o 

campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_4: média do campo NU_NOTA_COMP4 onde o 

campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_COMP_REDACAO_5: média do campo NU_NOTA_COMP5 onde o 

campo IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 MEDIA_REDACAO: média do campo NU_NOTA_REDACAO onde o campo 

IN_STATUS_REDACAO = P (presente a prova); 

 TOTAL_FEDERAL: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 1 (Federal); 

 TOTAL_ESTADUAL: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 2 (Estadual); 

 TOTAL_MUNICIPAL: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 3 (Municipal); 

 TOTAL_PRIVADA: total de inscritos em que o campo 

ID_DEPENDENCIA_ADM = 4 (Privada); 

 TOTAL_URBANO: total de inscritos em que o campo ID_LOCALIZACAO = 

1 (Urbano); 

 TOTAL_RURAL: total de inscritos em que o campo ID_LOCALIZACAO = 2 

(Rural); 
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4.3 DEFINIÇÃO DA ONTOLOGIA 

 Com os dados escolhidos na etapa anterior, foi definida uma ontologia que 

atendesse às necessidades do escopo do projeto e, para a criação desta, foi utilizado o 

programa Protégé versão 4.1.014, Como dito anteriormente, na seção 4.2, a 

granularidade será o município, cujas propriedades seguem abaixo: 

 

 temTotalAluno 

 temAlunosMasculino 

 temAlunosFeminino 

 temMediaIdade 

 temMediaCompetenciaObj1 

 temMediaCompetenciaObj2 

 temMediaCompetenciaObj3 

 temMediaCompetenciaObj4 

 temMediaCompetenciaObj5 

 temMediaGeralObj 

 temMediaCompetenciaRedacao1 

 temMediaCompetenciaRedacao2 

 temMediaCompetenciaRedacao3 

 temMediaCompetenciaRedacao4 

 temMediaCompetenciaRedacao5 

 temMediaGeralRedacao 

 temAlunoRedeFederal 

 temAlunoRedeEstadual 

 temAlunoRedeMunicipal 

 temAlunoRedePrivada 

 temAlunoAreaUrbana 

 temAlunoAreaRural 

  

                                                           
14

 Software livre desenvolvido por Stanford Center for Biomedical Informatics Research. Disponível para 

download em: http://protege.stanford.edu/ 



87 

 

Figura 26 - Ontologia no programa Protégé. 

 

 Esta ontologia foi criada a partir da importação da ontologia GeoPoliticaBr15 

criada no projeto Lodkem16 que possui as propriedades referentes aos municípios e o 

seguinte grafo demonstrado na Figura 8 - Grafo da ontologia GeoPoliticaBr 

                                                           
15

 Disponível em http://lodkem.ufsc.br/onto/GeoPoliticaBr.owl 
16

 http://lodkem.egc.ufsc.br/ 
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Figura 27 - Grafo da ontologia GeoPoliticaBr 

 

4.4 TRIPLIFICAÇÃO DOS DADOS EM RDF 

Para que o banco de dados relacional mais a ontologia gere um modelo RDF, é 

necessário que seja feito um mapeamento utilizando uma ferramenta própria para isto. 

Para isto foi escolhido o D2RQ versão 0.817 que possui uma linguagem de marcação 

chamada de D2RQ Mapping Language bastante simples, porém poderosa. Ela permite 

que sejam mapeadas diretamente as relações entre os atributos do modelo relacional 

com as propriedades da ontologia. 

 Para efetivamente realizar o mapeamento, o D2RQ possui uma linha de 

comando chamada generate-mapping observado na Figura 9 - Mapeamento do banco de 

dados com a ontologia através do generate-mapping através da execução deste comando é 

gerado um arquivo mapping.ttl que seria depois modificado para referenciar a ontologia 

como visto mais a frente na Figura 11 - Mapeamento alterado para referenciar a ontologia.. 
      Figura 28 - Mapeamento do banco de dados com a ontologia através do generate-mapping. 

 

 Na Figura 10 - Arquivo gerado após o mapeamento pode ser observada parte do 

arquivo original gerado automaticamente após o mapeamento. Este arquivo deve ser 

alterado de acordo com a ontologia e o vocabulário utilizado. 

 

                                                           
17

 Software livre, disponível para download em: http://d2rq.org/ 
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Figura 29 - Arquivo gerado após o mapeamento. 

 

A Figura 11 - Mapeamento alterado para referenciar a ontologia mostra as alterações 

efetuadas no mapeamento para referenciar a ontologia, que está por completo no 

Apêndice C – Mapeamento mappingEnemGerado.ttl alterado de acordo com a 
ontologia As modificações feitas foram salvas em um novo arquivo chamado 

mappingEnem.ttl e são as seguintes: 

 

 Adição de @prefix no arquivo de configuração, referentes à ontologia e à URI 

base dos recursos. 

 Alteração das classes mapeada pela ferramenta que foram retiradas do banco de 

dados relacional para classes da ontologia. 
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Figura 30 - Mapeamento alterado para referenciar a ontologia. 

 

Após o mapeamento, o D2R server disponibiliza através do endereço 

http://localhost:2020 uma interface web para que os dados  possam ser visualizados 

como pode ser visto na Figura 12 - Exibição dos dados no D2R Server, acessado através de 

um navegador Web. E através do http://localhost:2020/snorql uma outra interface onde 

podem ser executados comandos em SPARQL visto aqui na Figura 13 - Interface para 

consultas SPARQL. 
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Figura 31 - Exibição dos dados no D2R Server, acessado através de um navegador Web. 

 

 

Figura 32 - Interface para consultas SPARQL. 
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 Com a etapa de mapeamento completa, através do comando dump-rdf (Figura 

14 - Geração do arquivo RDF) e utilizando o arquivo mappingEnem.ttl pode-se então criar 

o arquivo RDF propriamente dito, visto aqui na Figura 15 - Arquivo RDF gerado.  

 
Figura 33 - Geração do arquivo RDF. 

 

 

Figura 34 - Arquivo RDF gerado. 
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4.5 PUBLICAÇÃO DOS DADOS EM RDF 

Para tornar os dados RDF do ENEM disponíveis foi utilizado o OpenLink Virtuoso18, 

que é um servidor multiplataforma universal para arquivos da Web. Foi então 

importando o arquivo RDF criado anteriormente e definindo a Default Graph URI 

(http://lodkem.ufsc.br/testes/enem2.rdf) para o acesso a consulta SPARQL através do 

endereço http://lodkem.ufsc.br:8890/sparql. 

 

Conclusão 

Após a fundamentação teórica e a análise dos resultados obtidos com a prática, foi 

possível concluir que os objetivos deste trabalho foram alcançados. Os dados do ENEM 

foram publicados com sucesso no formato linked data através das técnicas descritas na 

seção 4, transformando um simples arquivo txt com muitas informações em um banco 

de dados RDF muito mais sólido e prático para a consulta de informações. E por final 

disponibilizados no site do projeto LodKem19. 

 Como visto na seção 3.5 a utilização de linked data para a publicação de dados 

abertos está crescendo de uma forma bastante rápida, confirmando que esta metodologia 

está sendo aceita pela comunidade científica e que trás grandes benefícios para a análise 

dos dados. Seguindo esta prática podemos efetivamente tornar a Web um local onde não 

mais será um espaço global de informações dispersas, e sim para um local global de 

dados solidamente interligados, formando uma base fundamentada para novos 

conhecimentos a serem descobertos no futuro. 
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 Disponível para download em http://download.openlinksw.com/downwiz/ 
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