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RESUMO 

 

O serviço de conhecimento é uma recente e importante área de pesquisa que vem sendo 

demandada pelas organizações. É definido como a integração de conhecimento e serviços, em 

que o conhecimento é provido como um recurso para consumidores (WU et al., 2015; WU; 

YAO; ZHANG, 2012). A presente pesquisa propõe um método para o desenvolvimento de 

serviços de conhecimento. Esse método possui embasamento teórico na Engenharia do 

Conhecimento e no estado da arte dos serviços de conhecimento. As etapas que compõem o 

método são a especificação, a conceitualização, a formalização e a implementação, sendo 

provenientes da metodologia de desenvolvimento de ontologias NeOn. O público-alvo desse 

método são os desenvolvedores inseridos em projetos de Engenharia do Conhecimento, 

responsáveis pelo projeto e pela implementação do serviço de conhecimento nesse contexto. O 

estado da arte é obtido por meio de uma revisão integrativa de literatura. Esta pesquisa é 

conduzida pela metodologia Design Science Research com o objetivo de produzir um artefato 

do tipo método, o qual é avaliado de forma experimental através da sua execução em um cenário 

fictício. Essa execução evidencia a aplicabilidade do método proposto para o desenvolvimento 

de serviços de conhecimento, destacando-se a facilidade e a robustez dos procedimentos, a 

liberdade para definição das tecnologias, a capacidade de inferência do serviço de 

conhecimento, o reúso de ontologias, entre outros pontos. 

 

Palavras-chave: Serviços de conhecimento. Ontologia. Web semântica. Sistemas de 

conhecimento. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Knowledge service is a recent and important area of research that is being demanded by 

organizations. Knowledge service is defined as the integration of knowledge and services, 

where knowledge is provided as a resource for consumers (WU et al., 2015; WU; YAO; 

ZHANG, 2012). This research proposes a method for the development of knowledge services. 

This method is theoretically based on Knowledge Engineering and state of the art knowledge 

services. The steps that compose this method are the specification, conceptualization, 

formalization and implementation, coming from the NeOn ontology development 

methodology. The target audience of this method are the developers inserted in Knowledge 

Engineering projects, as they are responsible for the design and implementation of the 

knowledge service in this context. The state of the art is obtained through an integrative 

literature review. This research is conducted by the Design Science Research methodology in 

order to produce a method artifact, which is experimentally evaluated through its execution in 

a fictitious scenario. This execution highlights the applicability of the proposed method for the 

development of knowledge services, where the ease and robustness of the procedures, freedom 

to define technologies, the ability of inference of the knowledge service, reuse of ontologies 

and others can be highlighted. 

 

Keywords: Knowledge services. Ontology. Semantic web. Knowledge systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O serviço de conhecimento (SC) é uma recente e importante direção de pesquisa, em 

razão do rápido desenvolvimento dos serviços, da Gestão do Conhecimento (GC) e da crescente 

demanda por serviços de conhecimento (WU et al., 2017). O SC pode ser definido como a 

integração de conhecimento e serviços, em que o conhecimento é provido como um recurso 

para consumidores (WU et al., 2015; WU; YAO; ZHANG, 2012). 

Nessa conjuntura dos serviços de conhecimento, o conhecimento pode ser destacado 

pela perspectiva cognitivista da Engenharia do Conhecimento (EC), sendo definido como o 

“processo e produto tangível ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes não 

humanos para a geração de valor” (PPGEGC, 2019a). Já pela perspectiva da Engenharia de 

Software (ES), os serviços são funcionalidades de software reusáveis que operam em 

determinados domínios, disponibilizados via rede, independentes de plataforma e com 

interfaces e protocolos de comunicação bem definidos (CERNY; DONAHOO; PECHANEC, 

2017). 

A presente pesquisa aborda o emprego das ontologias e tecnologias da web semântica 

no desenvolvimento dos serviços de conhecimento. Xia, Wang e Dang (2007) identificaram o 

estudo das ontologias e das tecnologias relacionadas à transferência de conhecimento como 

uma direção de pesquisa. Para Xu (2017), as ontologias e as tecnologias da web semântica 

representam uma importante direção de pesquisa para os serviços de conhecimento. 

Citando Gruber (1993), “ontologia é uma especificação explícita de uma 

conceitualização”. Segundo Chen e Yang (2016) e Karami e Rahimi (2019), as tecnologias da 

web semântica promovem o compartilhamento de conhecimento entre aplicações e também 

fazem uso das ontologias. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De acordo com Chen e Shi (2017), é crescente a necessidade por serviços de 

conhecimento, de modo a integrar conhecimento, tecnologias e fontes heterogêneas de dados. 

Conforme Kou, Zhao e Xian (2014), os serviços de conhecimento precisam do emprego de 

novas tecnologias e de métodos para aprimorar o desenvolvimento, sendo a construção de 

ontologias uma das necessidades a serem aperfeiçoadas. Para Wu, Yao e Zhang (2012), são 

requeridas abordagens para desenvolver os serviços de conhecimento diante da rápida evolução 

tecnológica e do crescente volume de informação. Segundo os autores supracitados, os serviços 
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de informação são ineficientes para atender às necessidades de conhecimento das organizações 

e dos indivíduos. 

Yu et al. (2017) ressaltam ser essencial o emprego das ontologias e das tecnologias da 

web semântica no desenvolvimento de serviços de conhecimento para padronização de 

domínios de conhecimento e obtenção de capacidade de inteligência. Segundo Zhang et al. 

(2015), tal capacidade de inteligência pode ser obtida através do emprego das ontologias e das 

tecnologias da web semântica. 

Conforme Schreiber et al. (1999), são os desenvolvedores os responsáveis por projetar 

e implementar sistemas de conhecimento no contexto da EC, o que pode ser visualizado na 

Figura 1 – Papéis em projetos de Engenharia do Conhecimento. Nesse contexto, os engenheiros 

de conhecimento fornecem modelos de análises, o que requer dos desenvolvedores o 

conhecimento de métodos de análise para compreender os requisitos e as técnicas especiais de 

modelagem voltadas ao projeto de sistemas de conhecimento. Além disso, são requeridos 

conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de software tradicional ligado à Engenharia 

de Software. 

 

Figura 1 – Papéis em projetos de Engenharia do Conhecimento 
 

 
Fonte: adaptado de Schreiber et al. (1999) 
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Tais observações permitem aferir que não é uma atividade trivial desenvolver serviços 

de conhecimento. Na literatura, há várias proposições, contudo nenhuma é completa ou didática 

o suficiente para guiar os desenvolvedores de software no desenvolvimento de serviços de 

conhecimento. Portanto, é necessário responder à seguinte pergunta de pesquisa: como apoiar 

os desenvolvedores envolvidos na especificação, concepção, formalização e implementação de 

serviços de conhecimento? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para responder à pergunta de pesquisa, são estabelecidos a seguir o objetivo geral e os 

objetivos específicos deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é propor um método para o desenvolvimento de serviços 

de conhecimento. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

O objetivo geral é decomposto nos seguintes objetivos específicos: 

• apresentar os principais conceitos sobre serviços, ontologias e tecnologias da web 

semântica; 

• discutir o estado da arte sobre as abordagens, tecnologias e arquiteturas utilizadas 

no desenvolvimento de serviços de conhecimento; 

• apresentar etapas e procedimentos para o método proposto; e 

• mostrar o método proposto em um cenário de uso. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

É necessário organizar o desenvolvimento de serviços de conhecimento em razão das 

diversas tecnologias e abordagens encontradas na literatura para dar suporte ao desenvolvedor 

de forma facilitada no desenvolvimento desse tipo de serviço. Desse modo, tal problemática 

pode ser solucionada através da proposição de um método para apoiar os desenvolvedores. 
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Segundo March e Smith (1995), métodos são conjuntos de etapas na forma de algoritmo ou 

orientações para realizar determinada tarefa. 

O desenvolvimento de software é considerado um processo intensivo em 

conhecimento (DINGSØYR; VLIET, 2009; SOMMERVILLE, 2011), caracterizado por ser 

conduzido em ambientes dinâmicos e variáveis, com restrições de tempo e custos (HARATY; 

HU, 2018). Em específico, a construção de sistemas de conhecimento é intensiva em 

conhecimento, visto que são adquiridos conhecimentos provenientes de várias fontes e 

especialistas (SALEH et al., 2018). 

No contexto da Engenharia do Conhecimento, a CommonKADS é uma metodologia 

conceituada para o desenvolvimento de sistemas de conhecimento em larga escala, contudo, 

por envolver muitas análises e modelos, não é trivial para os desenvolvedores e projetos de 

menor escala (SURAKRATANASAKUL, 2017). Logo, é válida a proposição de um método 

específico para o desenvolvimento de serviços de conhecimento, com ênfase na aplicação das 

ontologias e tecnologias da web semântica. 

Para Wang, Pan e Liu (2006 apud CHEN et al., 2017), os serviços de conhecimento 

são um meio para comercializar o conhecimento através da internet. Citando Simard (2012), as 

organizações baseadas em conhecimento geram, utilizam e transferem produtos e serviços 

baseados em conhecimento. Nesse sentido, para Wu et al. (2017), a economia do conhecimento 

é fundamentada na produção, distribuição e aplicação de conhecimentos e informações. 

Segundo Balco e Drahošová (2016), a habilidade de produzir e fornecer conhecimento é um 

fator crucial para a competitividade das organizações na economia do conhecimento, em que o 

conhecimento é considerado uma commodity de valor. 

 

1.4 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

No Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a área de concentração 

Engenharia do Conhecimento, segundo Pacheco (2016), envolve a modelagem e o 

desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas para a construção de sistemas de 

conhecimento, que são concebidos para apoiar as organizações e os indivíduos. Vinculada a 

essa área de concentração, a linha de pesquisa Engenharia do Conhecimento Aplicada às 

Organizações do PPGEGC “aborda a concepção, o desenvolvimento e a implantação de 
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soluções da Engenharia do Conhecimento em organizações públicas e privadas” (PPGEGC, 

2019b). 

Portanto, a presente dissertação é vinculada à área de concentração de Engenharia do 

Conhecimento do PPGEGC, visto que propõe um método para o desenvolvimento de serviços 

de conhecimento alinhado à visão dessa área de concentração. Esta pesquisa também apresenta 

elementos das disciplinas de EC e ES com o intuito de abordar o problema do desenvolvimento 

de serviços de conhecimento de forma multidisciplinar. Em relação à linha de pesquisa, o 

trabalho dissertativo propõe um método voltado para as organizações baseadas em 

conhecimento. Conforme Simard (2012), essas organizações geram, utilizam e transferem 

serviços baseados em conhecimento. 

Segundo Pacheco (2016), a área de concentração da Engenharia do Conhecimento do 

PPGEGC aborda o conhecimento pela visão cognitivista, em que o conhecimento é definido 

como o “processo e produto tangível ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes 

não humanos para a geração de valor” (PPGEGC, 2019a).  

Nesta pesquisa, aborda-se o conhecimento explícito, pois, segundo Chen et al. (2014), 

os serviços de conhecimento tratam do conhecimento explícito, o qual pode ser representado 

pelas ontologias. Nesse sentido, segundo Schreiber et al. (1999), os sistemas de conhecimento 

também empregam algum tipo de representação de conhecimento formal. 

No contexto do PPGEGC, algumas das pesquisas que abordaram as ontologias ou 

serviços são apresentadas no Quadro 1 – Pesquisas no âmbito do PPGEGC. 

 

Quadro 1 – Pesquisas no âmbito do PPGEGC 

Autor, título, nível, ano 

CECI, F. Um modelo baseado em casos e ontologia para apoio à tarefa intensiva em conhecimento 

de classificação com foco na análise de sentimento. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 

RAUNTEBRG, S. Modelo de conhecimento para mapeamento de instrumentos da Gestão 

do Conhecimento e de agentes computacionais da Engenharia do Conhecimento baseado em 

ontologias. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

SALM JÚNIOR, J. F. Padrão de projeto de ontologias para inclusão de referências do novo 

serviço público em plataformas de governo aberto. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

SILVA, M. P. Um modelo de gerenciamento da qualidade de experiência para a provisão 

de serviços cientes de contexto. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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O presente estudo é precursor no PPGEGC ao abordar o tema de serviços de 

conhecimento e abre caminho para futuras pesquisas, pois apresenta uma recente literatura 

acerca desse tema, com um viés tecnológico e prático alinhado à Engenharia do Conhecimento. 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é norteada pela Engenharia do Conhecimento, de modo que enfoca 

elementos como as ontologias, as tecnologias da web semântica e os sistemas de conhecimento. 

No que se refere à Engenharia de Software, não é objetivo do trabalho desenvolver serviços, 

tais como microsserviços, SOA, web services ou outros. O método a ser proposto não abrange 

as etapas de testes, implantação, manutenção nem os procedimentos e as técnicas de construção. 

O termo serviços de conhecimento agrupa várias subáreas de pesquisa, como 

knowledge as a service, knowledge management as a service, serviço de conhecimento de 

produto e outras. Cada subárea dessas possui suas especificidades, contudo todas compartilham 

muitos elementos em comum, nos quais a presente pesquisa foca com o intuito de promover 

uma abordagem aplicável a diversos domínios. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Esta pesquisa é composta por seis capítulos, apresentados a seguir com as suas 

respectivas descrições: 

• Capítulo 1 – INTRODUÇÃO: trata-se do presente capítulo, em que é introduzido 

o tema de serviços de conhecimento, a sua problemática da pesquisa, assim como 

os objetivos, a justificativa da pesquisa, a aderência ao programa de pós-graduação 

e as delimitações do trabalho dissertativo; 

• Capítulo 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: são apresentados os fundamentos 

teóricos e o estado da arte do desenvolvimento dos serviços de conhecimento; 

• Capítulo 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA: são estabelecidos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa; 

• Capítulo 4 – MÉTODO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE 

CONHECIMENTO: é proposto o método empregado no trabalho, com as suas 

etapas e procedimentos; 
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• Capítulo 5 – VERIFICAÇÃO DO MÉTODO POR MEIO DA EXECUÇÃO 

EM UM CENÁRIO DE USO SIMULADO: é evidenciada a viabilidade do 

método por meio da execução em um cenário simulado; e 

• Capítulo 6 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS: são apresentados os 

resultados deste trabalho e futuras direções de pesquisa na área. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo o IEEE (1990), Engenharia é “a aplicação de uma abordagem sistemática, 

disciplinada e quantificável a estruturas, máquinas, produtos, sistemas ou processos”. As 

disciplinas de ES e EC compartilham muitos elementos em comum nos seus respectivos 

desenvolvimentos de soluções, sendo a ES responsável pelo estudo e pela aplicação dos 

princípios de Engenharia no desenvolvimento de software. Do mesmo modo, a EC emprega 

princípios de Engenharia no desenvolvimento de sistemas de conhecimento (DARAI; SINGH; 

BISWAS, 2010). 

Águila, Palma e Túnez (2014) destacam alguns pontos históricos que ocorreram ao 

longo da evolução no desenvolvimento, conduzido pelas disciplinas de EC e ES, conforme 

apresentado na Figura 2 – Evolução das metodologias de desenvolvimento e descrito a seguir: 

• primeiro ponto histórico: ocorreu pela necessidade de metodologias de 

desenvolvimento e originou ambas as disciplinas em resposta às crises nos seus 

desenvolvimentos; 

• segundo ponto histórico: foi a migração para abordagens voltadas à modelagem. 

Atualmente continua sendo considerada uma abordagem necessária para o 

desenvolvimento. Foi a EC com as suas metodologias de segunda geração que 

aplicou maior rapidez e ênfase a esse tipo de abordagem na resolução de problemas 

complexos; 

• terceiro ponto histórico: ocorreu em razão da necessidade de se conduzirem 

projetos de forma mais controlada, pois o processo de desenvolvimento se tornou 

tão importante quanto os artefatos produzidos; 

• quarto ponto histórico: chamada de “segunda infância” em razão das grandes 

mudanças ocorridas devido ao problema de a EC não obter sucesso 

comercialmente no desenvolvimento dos sistemas de conhecimento e do 

estabelecimento do desenvolvimento de ontologias e da web semântica. Do mesmo 

modo, a ES necessitou se adaptar ao surgimento dos métodos ágeis aplicados aos 

processos de desenvolvimento para melhorar a qualidade do software produzido;  

• contexto histórico atual: atualmente, o desenvolvimento da ES é caracterizado 

pelo emprego de serviços, que podem ser comercializados e consumidos por várias 

aplicações, enquanto a EC objetiva tornar as técnicas da Inteligência Artificial 

comercialmente viáveis e extensíveis para uma nova geração de consumo. Além 
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disso, tem sido requisitado das soluções providas pela EC gerenciar informação e 

conhecimento de forma integrada, o que pode ser alcançado através de abordagens 

híbridas de desenvolvimento que combinem a EC e a ES. 

 

Figura 2 – Evolução das metodologias de desenvolvimento 

Fonte: Águila, Palma e Túnez (2014) 
 

Considerando o contexto histórico atual da EC e da ES, é possível delinear uma 

convergência das ontologias e tecnologias da web semântica provenientes da EC e dos serviços 

provenientes da ES no desenvolvimento de SCs. Desse modo, nas próximas subseções, esses 

elementos são apresentados com mais detalhes a fim de fundamentar o desenvolvimento. 

 

2.1 ENGENHARIA DO CONHECIMENTO 

 

A Engenharia do Conhecimento tem a sua origem na Inteligência Artificial e objetiva 

desenvolver sistemas de conhecimento (DARAI; SINGH; BISWAS, 2010) com o emprego de 

métodos, linguagens e ferramentas de forma sistêmica e controlada para esse desenvolvimento 

(ÁGUILA; PALMA; TÚNEZ, 2014). 
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Segundo Darai, Singh e Biswas (2010), atualmente o desenvolvimento de sistemas de 

conhecimento é considerado uma abordagem voltada para a modelagem, em que modelos são 

construídos para oferecer resultados semelhantes aos de especialistas de domínio, sendo uma 

aproximação da realidade. Esses modelos são construídos com base na interpretação e no 

julgamento do engenheiro de conhecimento. 

 

2.1.1 Conhecimento 

 

De acordo com Chen et al. (2014), o conceito de conhecimento pode ser organizado 

de forma hierárquica, cujo nível mais elementar são os dados, seguidos por informação, 

conhecimento e sabedoria, omitindo-se a sabedoria para fins didáticos. Esses conceitos são 

descritos a seguir: 

• dados: são caracteres, números ou símbolos, sem processamento ou interpretação; 

• informação: são os dados processados, estruturados e organizados com contexto 

e significado; e 

• conhecimento: é o resultado do aprendizado ou raciocínio. 

 

Complementam Schreiber et al. (1999) que o conhecimento possui características 

peculiares – o senso de propósito e a capacidade de gerar novas informações –, o que o torna 

um fator de produção. Como já apresentado anteriormente, o conhecimento é o “processo e 

produto tangível ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para 

a geração de valor” (PPGEGC, 2019a). 

O conhecimento pode ser classificado em explícito (que pode ser comunicado, 

articulado, codificado e armazenado em algum meio), ou tácito (que é de difícil acesso e 

transferência, pois é relacionado aos hábitos e à cultura dos indivíduos) (DARAI; SINGH; 

BISWAS, 2010). 

 

2.1.2 Sistemas de conhecimento 

 

Segundo Schreiber et al. (1999), os sistemas de modo geral contêm algum 

conhecimento incorporado. De acordo com esse autor, o que caracteriza os sistemas de 

conhecimento é a presença de alguma representação do conhecimento formal, como, por 

exemplo, as ontologias. Nesse sentido, para D’Aquin e Motta (2016), os sistemas de 

conhecimento dependem de uma representação do conhecimento formal e de regras para obter 
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conclusões através da realização de inferências. Corroboram com essa afirmação Darai, Singh 

e Biswas (2010), pois os sistemas de conhecimento não codificam o conhecimento através de 

algoritmos, eles utilizam para a resolução de problemas complexos uma representação de 

conhecimento formal, regras e mecanismos de inferência. 

O conceito de raciocínio, também chamado de inferência, é o ato ou processo de 

deduzir logicamente conclusões a partir de premissas verdadeiras ou assim assumidas 

(ERMILOV; KHALILI; AUER, 2014). 

Para Schreiber et al. (1999), podem ser destacados dois componentes dos sistemas de 

conhecimento: (1) a base de conhecimento e (2) o mecanismo de inferência. Segundo Shadbolt, 

Motta e Rouge (1993 apud D’AQUIN; MOTTA, 2016), os componentes que comumente 

compõem os sistemas de conhecimento são os seguintes: 

• interface: permite aos usuários interagirem com o sistema para utilizar as 

funcionalidades e acessar outros componentes; 

• mecanismo de inferência: ou também chamado motor de inferência, é o 

componente responsável pela realização de inferência e pelos processos e 

consultas que acessam a base de conhecimento para obter as conclusões 

necessárias; e 

• base de conhecimento: por meio de uma representação do conhecimento formal, 

as informações são codificadas para a resolução de problemas. 

 

As informações geralmente são armazenadas em banco de dados relacionais, enquanto 

o conhecimento é armazenado em bases de conhecimento, que correspondem ao conhecimento 

de especialistas de domínio (OLIVEIRA; CARVALHO, 2008). 

 

2.1.3 Ontologias 

 

Uma representação de conhecimento é uma abstração do mundo real interpretável por 

máquina, que pode ser utilizada para conduzir a inferência. Nesse contexto, as ontologias são 

comumente empregadas para esse propósito (ZHANG et al., 2015), de tal modo que são 

consideradas um padrão capaz de representar o conhecimento de um domínio (YI, 2016). De 

acordo com Gruber (1993), “ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização”. 

Complementa Borst (1997) que “uma ontologia é uma especificação formal e explícita de uma 

conceitualização compartilhada”. 
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Na visão de Fan, Wang e Zheng (2016), as ontologias podem ser definidas da seguinte 

forma: ontologia = {C, A, R, D, I}. O elemento C representa um conjunto hierárquico de 

conceitos ou classes. O elemento A corresponde aos atributos que descrevem as características 

e propriedades das classes. O elemento R são as relações, o que pode ser relacionado às 

propriedades de objeto e também aos axiomas. O elemento D representa o domínio dos atributos 

e das relações. E, por fim, o elemento I representa as instâncias das classes. 

Segundo Guarino (1998), as ontologias podem ser classificadas de acordo com o nível 

de generalidade apresentado. Conforme essa classificação, apresentada na Figura 3 – Tipos de 

ontologia, as ontologias podem ser dos seguintes tipos: 

• ontologias de alto nível: descrevem conceitos gerais que não são vinculados a 

problemas ou domínios específicos; 

• ontologias de domínio ou de tarefa: descrevem o vocabulário de um domínio, ou 

uma tarefa realizada em um domínio. Especificam os termos definidos na ontologia 

de alto nível; e 

• ontologias de aplicação: descrevem os conceitos, os quais dependem de 

ontologias de domínio ou de tarefa. Geralmente são especializações de ambos os 

tipos e descrevem uma função realizada. 

 

Figura 3 – Tipos de ontologia 

 

Fonte: Guarino (1998) 

 

A Engenharia de Ontologias (EO) é a disciplina responsável pelas “atividades que 

dizem respeito ao processo de desenvolvimento de ontologia, ao ciclo de vida da ontologia e às 

metodologias, ferramentas e linguagens para a construção de ontologias” (GÓMEZ-PÉREZ; 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ; CORCHO, 2004). Para Forbes (2018), pode ser destacado no 
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desenvolvimento de ontologias o reúso de recursos ontológicos, em que são adaptados e 

reutilizados recursos ontológicos disponíveis para compor novos, o que proporciona agilidade 

ao desenvolvimento. 

Nesse contexto, segundo Suárez-Figueroa, Gómez Pérez e Fernández-López (2012), a 

metodologia de desenvolvimento de ontologias NeOn enfatiza o reúso e a reengenharia de 

recursos de conhecimento (ontológicos ou não), apresentando um glossário de atividades e 

processos, cenários para a construção de ontologias, orientações gerais e modelos de ciclo de 

vida, sendo detalhadas as atividades a seguir: 

• especificação: é especificada uma série de elementos no ontology requirements 

specification document, no qual são destacadas as questões de competência que 

representam os requisitos funcionais da ontologia; 

• conceitualização: envolve organizar e estruturar o conhecimento em um modelo 

conceitual; 

• formalização: o modelo conceitual é transformado em um modelo 

semicomputável; e 

• implementação: o modelo semicomputável é implementado em alguma 

linguagem de ontologia. 

 

Conforme os autores supracitados, essas atividades remetem ao processo de 

engenharia e reengenharia de software apresentado por Byrne (1992), que considera o 

desenvolvimento de software uma sequência de atividades, em que cada atividade representa 

um nível de abstração com características específicas. 

 

2.1.4 Web Semântica 

 

A web semântica pode ser compreendida como uma versão estendida da World Wide 

Web, composta por um conjunto padronizado de tecnologias que permitem às máquinas 

processarem e compreenderem dados. Esses dados são compartilhados e reutilizados além dos 

limites originais das aplicações, de modo a estabelecerem uma web de dados (BUKHARI; MIR; 

AHMAD, 2017). 

Na visão de D’Aquin e Motta (2016), é possível considerar a web semântica como 

uma pilha de tecnologias padronizadas, o que é apresentado na Figura 4 – Tecnologias da web 

semântica. 
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Figura 4 – Tecnologias da web semântica 

Fonte: W3C (2019) 
 

Conforme Bukhari, Mir e Ahmad (2017), as principais tecnologias da web semântica 

são o Resource Description Framework (RDF), o Ontology Web Language (OWL) e o 

SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL), sendo essas tecnologias 

determinantes para caracterizar uma típica aplicação da web semântica. Segundo esses autores, 

outras tecnologias importantes na web semântica são apresentadas a seguir: 

• Universal Resource Identifier (URI): é um identificador único de recursos; 

• Unicode: representa e manipula caracteres de forma independente de plataforma e 

linguagem; 

• eXtensible Markup Language (XML): é uma linguagem de marcação de texto 

que serve como base para a estruturação de documentos na web semântica. Os 

documentos recebem semântica através dos namespaces provenientes da sintaxe 

XML; 

• RDF: é um formato baseado em XML. Representa informações na forma de grafo. 

Os grafos são compostos por triplas (sujeito, predicado, objeto). O RDF é a base 

para o Resource Description Framework Schema (RDFS), que define 

vocabulários; 

• Ontologia: engloba conceitos, relações, regras e lógica em determinado domínio. 

As ontologias constituem a base para a web semântica, sendo a OWL a linguagem 
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de construção de ontologias recomendada pelo W3C. Essa linguagem permite 

representar conhecimento e suportar a realização de inferências; 

• SPARQL: é uma linguagem de consultas voltada para dados no formato RDF; 

• Rule Interchange Format (RIF): é um formato de troca de regras para descrever 

as distintas linguagens existentes no contexto da web semântica. O termo regras 

nesse contexto refere-se tanto a elementos de programação lógica e sistemas 

baseados em regras. Há diferentes sistemas de regras, tais como Prolog, regras de 

produção e outros. Geralmente um sistema de regras segue o seguinte padrão de se 

(condição verdadeira) então (consequência); e 

• Triplestore: de forma a complementar as tecnologias apresentadas anteriormente, 

conforme apontam Ismail e Shaikh (2016), o triplestore possui a função de 

armazenar triplas, que podem ser consultadas por meio de linguagens como o 

SPARQL. 

 

Nesse contexto, conforme Wu e Chen (2012), os serviços semânticos modelam 

elementos dos web services, como a interface, a estrutura e as mensagens, utilizando ontologias, 

como a Web Service Modeling Ontology (WSMO) com o objetivo de permitir descobrir, 

compor e invocar serviços de forma automática. 

Os serviços de conhecimento podem efetivamente receber contribuições da web 

semântica. Conforme Ermilov, Khalili e Auer (2014), com o excesso de informação, os meios 

providos pela web semântica fornecem sofisticadas formas de visualização, integração e 

personalização de conhecimento. Bukhari, Mir e Ahmad (2017) concordam com os autores 

enfatizando ser uma tendência na web semântica promover capacidades de consultas 

relacionadas à realização de inferências. 

 

2.2 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

Segundo Wang e Patel (2000), a Engenharia de Software emprega metodologias, 

ferramentas, métodos e afins para o desenvolvimento de software em larga escala. Conforme o 

IEEE (1990), o desenvolvimento de software envolve especificar necessidades dos usuários na 

forma de requisitos. Posteriormente os requisitos são transformados em um projeto de software 

que, por meio de linguagens de programação, é implementado na forma de código-fonte para 

então ser testado e disponibilizado aos usuários.  
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Na visão de Sommerville (2011), a Engenharia de Software considera quatro 

atividades fundamentais no desenvolvimento de software, que são as seguintes: 

• especificação de software: as funcionalidades e as restrições do software são 

especificadas na forma de requisitos; 

• projeto de software e implementação de software: o software é projetado e 

construído em conformidade com a especificação de requisitos; 

• validação de software: envolve testar o software construído ante os requisitos 

especificados; e 

• evolução de software: mudanças nos requisitos ocasionam a necessidade de 

realizar alterações no software. 

 

Os requisitos determinam a estrutura de um sistema (DINGSØYR; VLIET, 2009). Os 

requisitos de software são descrições de operações, serviços e restrições de sistemas para 

atender às necessidades dos usuários, podendo ser classificados em requisitos funcionais, que 

correspondem às funcionalidades de sistemas, ou não funcionais, que são restrições aplicadas 

sobre as funcionalidades ou a implementação (SOMMERVILLE, 2011). 

As arquiteturas de software, através da decomposição em alto nível, caracterizam os 

principais componentes e as suas relações, e permitem incorporar conhecimento e facilitar o 

reúso de software e da comunicação entre os stakeholders, de tal modo que são consideradas 

pontes entre os requisitos e a implementação (DINGSØYR; VLIET, 2009). Segundo os autores 

supracitados, o padrão IEEE 1471 organiza a representação de arquiteturas de software. Esses 

autores destacam elementos como os stakeholders, a visão e o ponto de vista (DINGSØYR; 

VLIET, 2009). Nesse contexto, citando Kruchten (1995 apud DUENAS; CAPILLA, 2005), é 

destacado o modelo 4+1 composto pelas seguintes visões: 

• visão de desenvolvimento: representa de forma estática um sistema organizado 

em camadas e componentes, com as suas respectivas responsabilidades; 

• visão de processo: apresenta os processos e as tarefas executadas por um sistema 

em tempo de execução; 

• visão de lógica: demonstra uma decomposição orientada a objetos de um projeto 

em relação aos requisitos funcionais; 

• visão física: é relacionada ao ambiente de execução do sistema; e 

• visão de caso de uso: representa cenários que refletem as ações de um sistema e 

os requisitos atendidos. 
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2.2.1 Características dos serviços 

 

Conforme Águila, Palma e Túnez (2014), o atual desenvolvimento na ES é 

caracterizado pelos serviços. Segundo Cerny, Donahoo e Pechanec (2017), os serviços são 

funcionalidades de software reusáveis, que operam em determinados domínios e são 

disponibilizados via rede, independentes de plataforma e com interfaces e protocolos de 

comunicação bem definidos. De acordo com Sommerville (2011), a Engenharia de Software 

considera fundamentais as seguintes atividades para o desenvolvimento de serviços: 

• identificação de serviço candidato: envolve identificar o pretenso serviço e 

especificar os seus requisitos; 

• projeto de serviço: projeto da lógica do serviço e das suas interfaces; e 

• implementação e implantação de serviços: envolve a construção dos serviços, 

testes e posterior implantação. 

 

Nesse contexto da ES, também são os desenvolvedores de software os responsáveis 

pela implementação dos serviços. O perfil desses desenvolvedores é o mesmo dos 

desenvolvedores de sistemas tradicionais, contudo são necessários conhecimentos sobre os 

princípios de orientação a serviços, tecnologias de integração e capacidade de interpretação das 

especificações, podendo haver especializações no desenvolvimento, como desenvolvedores 

especializados em interface, integração e outros (FUGITA; HIRAMA, 2012). 

Conforme Fugita e Hirama (2012), os web services são componentes de software que 

disponibilizam interfaces via rede, sendo consumidos por meio da troca de mensagens. Sua 

típica estrutura é apresentada na Figura 5 – Web service.  

 

Figura 5 – Web service 

Fonte: Erl (2007 apud FUGITA; HIRAMA, 2012) 
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Por sua vez, a arquitetura orientada a serviços (SOA) e a arquitetura de microsserviços 

são estilos arquiteturais para decomposição de sistemas em serviços. Em relação às abordagens, 

o SOA adota uma abordagem centralizadora, enquanto a arquitetura de microsserviços adota 

uma abordagem descentralizada. O SOA vem sendo tratado como legado, já a arquitetura de 

microsserviços configura uma direção futura para o desenvolvimento de serviços (CERNY; 

DONAHOO; PECHANEC, 2017). 

 

2.3 SERVIÇOS DE CONHECIMENTO 

 

Segundo Wu et al. (2015) e Wu, Yao e Zhang (2012), o serviço de conhecimento pode 

ser definido como a integração de conhecimento e serviços, em que o conhecimento é provido 

como um recurso para consumidores. 

 

2.3.1 Características dos serviços de conhecimento 

 

Dado que foram apresentados os principais elementos da pesquisa, é possível 

estabelecer uma caracterização dos serviços de conhecimento. 

Os sistemas de conhecimento dependem de uma representação do conhecimento 

formal e de regras para obter conclusões através da realização de inferências (D’AQUIN; 

MOTTA, 2016). Da mesma forma dependem os serviços de conhecimento, sendo esses 

elementos empregados internamente na lógica de serviço. Conforme Chen et al. (2014), os 

serviços de conhecimento caracterizam-se por tratar do conhecimento explícito, que pode ser 

representado por ontologias. Sobre essa representação são estabelecidas regras e consultas, bem 

como conduzidas inferências para atender aos requisitos. Citando Dinh, Phan e Bui (2016), os 

serviços podem consumir outros serviços de dados e informação. 

No que se refere às formas de prover conhecimento aos consumidores, de acordo com 

Shen e Yuan (2010) os principais tipos de funcionalidades providos pelos serviços de 

conhecimento são os seguintes: 

• consultas: fornecem funcionalidades de buscas semânticas; 

• navegação: provê meios de visualização e navegação de conhecimento, como, por 

exemplo, um catálogo classificado ou mapa de conhecimento; 

• recomendação: oferta funcionalidade para realizar recomendações personalizadas 

de conhecimento aos usuários; e 
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• personalização: possibilita integrar e aperfeiçoar o conhecimento profissional de 

um domínio. 

 

Segundo Simard (2012), a construção de serviços de conhecimento envolve muitos 

elementos das organizações, e para compreender como esses elementos são transformados em 

serviços, é apresentada a cadeia de valor dos serviços de conhecimento na Figura 6 – Cadeia 

de valor dos serviços de conhecimento, descrita a seguir: 

• gerar: esta atividade é obrigatória para a cadeia de valor, em que dados, 

informações e conhecimento com potencial valor são gerados; 

• transformar: esta atividade é obrigatória para a cadeia de valor e responsável por 

transformar elementos como dados, informações e conhecimento das organizações 

ou de parceiros externos em serviço; 

• gerir: o fluxo do SC deve permitir a sua utilização; 

• uso interno: o SC deve ajudar a organização a atingir os seus objetivos de negócio; 

• transferir: esta atividade é obrigatória para a cadeia de valor e envolve a 

disponibilização do SC para utilização de consumidores externos; 

• adicionar valor: são aprimorados elementos como disponibilidade, utilidade e 

valor agregado através do serviço; 

• uso profissional e uso pessoal: o SC é utilizado para apoiar organizações ou 

indivíduos; e 

• avaliar: é avaliado o desempenho do SC perante os requisitos. 

 

Figura 6 – Cadeia de valor dos serviços de conhecimento 

 

 
Fonte: adaptado de Simard (2012) 
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É destacada dessa cadeia de valor dos serviços de conhecimento a atividade de 

transformar. No âmbito dessa atividade, posiciona-se a proposição do método para o 

desenvolvimento de serviços de conhecimento, conforme é mostrado na Figura 6 – Cadeia de 

valor dos serviços de conhecimento. 

Segundo Shen e Yuan (2010), os serviços de conhecimento podem ser representados 

pelo modelo apresentado na Figura 7 – Modelo de serviço de conhecimento. Esse modelo é 

composto pelos seguintes submodelos: 

• modelo de requisitos de usuário: captura os requisitos de usuários; 

• modelo de serviço: relaciona os requisitos dos usuários aos recursos de 

conhecimento; e 

• modelo de recursos de conhecimento: organiza e representa os recursos de 

conhecimento. 

 

Figura 7 – Modelo de serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Na visão de Xia, Wang e Dang (2007), de forma análoga à Gestão de Informação, que 

fornece capacidades por meio dos serviços de informação, a Gestão do Conhecimento fornece 

conhecimento através dos serviços de conhecimento. Essa distinção é apresentada na Figura 8 

– Serviços de conhecimento nas organizações. Para Li e Wei (2014), os serviços de dados 

fornecem funcionalidades como a recuperação, o armazenamento, a validação e a conversão de 

dados. Segundo Dinh, Phan e Bui (2016), os serviços de informação são caracterizados por 

componentes de processamento que estruturam, integram e analisam dados para serem providos 

na forma de informação. 
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Figura 8 – Serviços de conhecimento nas organizações 

Fonte: Xia, Wang e Dang (2007) 

 

Para Simard (2012), nas organizações baseadas em conhecimento, os SCs são serviços 

corporativos que promovem a GC ou que produzem e fornecem produtos e serviços baseados 

em conhecimento. 

 

2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nesta seção, é apresentada uma revisão integrativa da literatura, apoiada pela 

abordagem de Botelho, Cunha e Macedo (2011), cuja execução é detalhada na seção 3.3. Os 

trabalhos relacionados remetem às etapas de categorização dos estudos selecionados e de 

análise e interpretação dos resultados dessa abordagem. 

Por meio de uma revisão integrativa da literatura, é apresentado o estado da arte no 

desenvolvimento de serviços de conhecimento com o objetivo de sistematizar o conhecimento 

científico (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011) para aplicá-lo no projeto e no 

desenvolvimento do método (MARCH; SMITH, 1995). 

Portanto, são discutidas doze publicações provenientes das bases de dados Scopus e 

Web of Science e publicadas entre os anos de 2014 e 2018. Uma síntese dessas publicações é 

apresentada no Quadro 2 – Matriz de síntese do desenvolvimento dos serviços de conhecimento. 

Posteriormente, essas publicações são apresentadas e ordenadas pelo ano de publicação em suas 

respectivas categorias de discussão. Também são citados elementos secundários a fim de 

reforçar a literatura apresentada. 

 

Quadro 2 – Matriz de síntese do desenvolvimento dos serviços de conhecimento 

Publicações/Categor

ias 
Ontologias e 

tecnologias da web 

semântica no contexto 

dos SCs 

Arquiteturas e 

componentes de SC 
Abordagens para o 

desenvolvimento de SC 
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P1 – Kou, Zhao e 

Xian (2014) 
SC voltado a 

determinado domínio de 

conhecimento, sendo 

destacado o papel 

fundamental das 

ontologias na construção 

de SC e a necessidade de 

novos métodos e 

tecnologias 

Apresenta a arquitetura 

de uma plataforma de 

SC 

 

P2 – Yu et al. (2015) Construção de ontologia 

utilizando a OWL, a 

qual codifica a base de 

conhecimento que 

suporta consultas em 

SPARQL 

Detalhamento de 

mapeamento de base de 

dados relacional 

utilizando ontologia 

O desenvolvimento 

segue a ordem de 

construir uma ontologia 

de domínio, uma base de 

conhecimento e as 

funcionalidades, 

respectivamente. 

P3 – Zhang et al. 

(2015) 
Uso de linguagens como 

OWL-DL, SWRL, 

SQWRL e do editor 

Protégé 

 Abordagem voltada a 

regras em SWRL 

P4 – Yi (2016)  Fundamentação do 

framework Apache Jena 

para realização de 

inferências (motor de 

inferência) 

Desenvolvimento de 

uma ontologia de 

forma estruturada 

P5 – Chen e Yang 

(2016) 
Padrão de tecnologias da 

web semântica no 

contexto dos SCs 

Mapeamento de bases 

relacionais utilizando 

ontologias 

 

P6 – Li et al. (2016) Uso das linguagens 

OWL, SPARQL e 

SWRL 

Apresenta arquitetura e 

disponibilização de 

interface através de 

serviços 

 

P7 – Xu (2017) Considera as ontologias 

e as tecnologias da web 

semântica um tópico 

recente de pesquisa 

Apresenta uma 

arquitetura voltada à 

computação em nuvem 

O desenvolvimento 

segue a ordem de 

construir uma ontologia 

de domínio, seguida pela 

construção de uma base 

de conhecimento e pela 

combinação de 

requisitos de usuários. 

P8 – Wu et al. (2017)   Os SCs envolvem os 

processos de requisitos, 

aquisição, integração, 

transferência, aplicação e 

avaliação de 

desempenho 

P10 – Yu et al. (2017) As ontologias e 

tecnologias da web 

semântica são 

consideradas necessárias 

Apresenta 

disponibilização de 

interface através de 

serviços 
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no desenvolvimento de 

SCs 

P11 – Kolyvakis, Yoo 

e Kiritsis (2017) 
 Apresenta arquitetura de 

SC, em que são 

representados aspectos 

dinâmicos relacionados 

a uma requisição 

 

P12 – Chen e Shi 

(2017) 
 

 Aborda a construção de 

uma plataforma de SC, 

na qual é apresentada 

uma arquitetura, 

frameworks e web 

services 

 

P13 – Zhang (2018) SC voltado à integração, 

em que a ontologia 

organiza as informações 

provenientes de outros 

serviços e aplicações 

  

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

As publicações apresentadas a seguir relacionam-se à categoria de ontologias e 

tecnologias da web semântica no contexto dos serviços de conhecimento. Nesse sentido, Kou, 

Zhao e Xian (2014) consideram a área de SC em plena evolução, sendo necessário o emprego 

de novas tecnologias e métodos. Os autores supracitados destacam as ontologias como 

fundamentais para a construção de SCs, de tal modo que é construída uma ontologia de domínio 

com o auxílio do editor Protégé, sendo essa ontologia utilizada para codificar uma base de 

conhecimento.  

Yu et al. (2015) empregam as tecnologias da web semântica para construir uma base 

de conhecimento em determinado domínio, sendo essa base codificada por uma ontologia em 

OWL em cuja construção é destacado o reúso. Sobre essa base de conhecimento são realizadas 

consultas em SPARQL e fornecidas funcionalidades como a navegação e consultas semânticas. 

Zhang et al. (2015) representam um determinado domínio de conhecimento através de 

uma ontologia que, por sua vez, pode conduzir inferências. Esses autores utilizam a linguagem 

de ontologia OWL-DL, a linguagem de regras SWRL e a linguagem de consulta SQWRL, 

sendo utilizado o editor de ontologias Protégé. 

Li et al. (2016) afirmam que as ontologias são fundamentais para o serviço de 

conhecimento, sendo então apresentada uma ontologia em OWL, com regras implementadas 

em SWRL, e um triplestore que armazena triplas codificadas pela ontologia. Nesse triplestore, 

são realizadas consultas em SPARQL. 
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Chen e Yang (2016), que apresentam várias contribuições da EC e da web semântica 

para o reúso de conhecimento em aplicações web, destacam a estrutura-padrão das tecnologias 

da web semântica adaptada ao contexto dos serviços de conhecimento. 

Yu et al. (2017) contemplam em desenvolvimentos futuros de SCs o emprego de 

ontologias e de tecnologias da web semântica para padronização de domínios de conhecimento 

e obtenção de capacidade de inteligência. Zhang (2018), em um nível teórico, diz que as 

ontologias podem servir como um esquema para o serviço de conhecimento, de modo a 

organizar informações provenientes de outros serviços e aplicações. 

A categoria de arquiteturas e componentes de SC agrupa as publicações com o objetivo 

de estabelecer uma compreensão da organização de SCs. Nesse sentido, Kou, Zhao e Xian 

(2014) estabelecem uma arquitetura de uma plataforma de SC composta pelas camadas de 

usuário, aplicação, recursos e suporte, em que o SC fornece funcionalidades como navegação, 

recuperação, aquisição e outras. A construção desse SC utiliza a linguagem Java. 

Yu et al. (2015) estabelecem uma base de conhecimento e apresentam uma abordagem 

em que determinada tabela de um banco de dados relacional é mapeada para uma classe de 

ontologia, as colunas dessa tabela são mapeadas para propriedades da ontologia e cada registro 

da tabela é uma instância na ontologia. 

Chen e Yang (2016) fundamentam os meios de converter dados em conhecimento, 

como a linguagem de mapeamento D2RQ, que permite estabelecer grafos virtuais sobre bases 

de dados relacionais por meio de mapeamentos utilizando ontologias, sendo também 

apresentadas disposições arquiteturais, como as de serviços baseados em SOA.  

Li et al. (2016) concordam com os autores supracitados mencionando que, através de 

interfaces de web service, o SC fornece funcionalidades. 

Para Yi (2016), o framework Apache Jena pode ser empregado pelo SC como um 

motor de inferência, sendo esse componente responsável pela realização de inferências. 

Na visão de Kolyvakis, Yoo e Kiritsis (2017), são demonstrados os principais 

componentes e atividades envolvidos em uma requisição a um SC através de uma arquitetura 

conceitual de SC. Nessa arquitetura, destacam-se o consumo de outros serviços, a anotação 

semântica e a realização de inferências. 

Segundo Yu et al. (2017), o SC disponibiliza interfaces de serviços de conhecimento 

por meio de web services, em que são ofertadas funcionalidades como consultas, 

recomendação, navegação e outras em determinado domínio de conhecimento. 

Xu (2017) estabelece uma plataforma de recursos de conhecimento em determinado 

domínio e apresenta uma arquitetura de SC em ambiente de nuvem, composta pelas camadas 
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de infraestrutura, recursos de conhecimento, de serviço de conhecimento e de usuário. Esse 

autor também considera as ontologias e as tecnologias da web semântica um recente tópico de 

pesquisa na área de SC. 

Para estabelecer uma plataforma de SC, Chen e Shi (2017) apresentam uma arquitetura 

composta pelas camadas de gerenciamento de coleções de recursos, de organização do 

conhecimento, de indexação e de aplicação. O SC fornece capacidades relacionadas a 

navegação, recuperação, associação, aquisição de conhecimento, entre outras. Foi utilizado no 

desenvolvimento dessa plataforma a linguagem Java, sendo ressaltado o framework Spring. 

São apresentadas a seguir as publicações relacionadas à categoria de abordagens para 

o desenvolvimento de serviços de conhecimento. De acordo com Yu et al. (2015), o 

desenvolvimento de um serviço de conhecimento considera primeiro desenvolver uma 

ontologia de domínio, por conseguinte estabelecer uma base de conhecimento codificada pela 

ontologia para então desenvolver as funcionalidades. 

Zhang et al. (2015) abordam uma organização de regras que são fundamentais para 

realização de inferências, em que conceitos e instâncias de uma ontologia são qualificados por 

meio de regras em SWRL. 

Yi (2016) apresenta no contexto dos serviços de conhecimento o desenvolvimento de 

uma ontologia de forma estruturada, através das etapas de planejamento, análise, projeto, 

implementação e operação, sendo citado o reúso de ontologias. 

Para Xu (2017), o desenvolvimento de um SC inicia-se com a construção da ontologia 

de domínio, seguida pela construção da base de conhecimento e, por fim, pela combinação dos 

requisitos de usuários, em que sobre a base de conhecimento que é codificada pela ontologia 

são realizadas consultas para atender aos requisitos. 

Wu et al. (2017) relacionam os serviços de conhecimento aos processos de requisitos, 

aquisição, integração, transferência, aplicação e avaliação de desempenho, sendo as fontes de 

informações e conhecimento especificadas, catalogadas, integradas e providas como serviços. 

Portanto, em relação à categoria de ontologias e tecnologias da web semântica no 

contexto dos SCs, é possível observar que as ontologias e as tecnologias da web semântica são 

importantes na área de SC (XU, 2017). Conforme Kou, Zhao e Xian (2014), as ontologias são 

fundamentais para o atual desenvolvimento dos serviços de conhecimento. Chen e Yang (2016) 

apresentam um padrão das tecnologias da web semântica adequado ao âmbito dos serviços de 

conhecimento. 

No que tange à categoria de arquiteturas e componentes de serviços de conhecimento, 

são evidentes as várias formas do estabelecimento de bases de conhecimento. Podem ser citados 
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Chen e Yang (2016) com bases de dados relacionais mapeadas utilizando ontologias, ou Zhang 

(2018) com o consumo de serviços, ou ainda Li et al. (2016), que utilizam triplestores. Também 

é destacado pelos autores Li et al. (2016) e Yu et al. (2017) o uso das interfaces dos web services 

para disponibilizar as interfaces dos serviços de conhecimento. 

Na categoria de abordagens para o desenvolvimento de serviços de conhecimento, Wu 

et al. (2017) apresentam processos de SC que são próximos à cadeia de valor dos serviços de 

conhecimento de Simard (2012), o que reafirma a visão da presente pesquisa. As abordagens 

apresentadas por Xu (2017) e Yu et al. (2015) convergem no sentido de primeiro construir uma 

ontologia, seguidas pelo estabelecimento de uma base de conhecimento e do atendimento aos 

requisitos. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foram abordados elementos como as ontologias, as tecnologias da web 

da semântica e os serviços para fundamentar a proposição do método, sendo destacado o 

contexto histórico apresentado nas disciplinas de Engenharia do Conhecimento e Engenharia 

de Software, o qual fornece uma visão abrangente do desenvolvimento de serviços de 

conhecimento. 

Conforme observado no estado da arte, em razão do papel central das ontologias no 

desenvolvimento, é possível adaptar uma metodologia de desenvolvimento de ontologias para 

esse contexto. Ainda, a proposição de um método para o desenvolvimento de SC deve empregar 

arquiteturas para organizar e representar os componentes desses sistemas. Também foram 

constatadas várias tecnologias e padrões da web semântica utilizados no desenvolvimento de 

SCs, logo o desenvolvimento não deve ser limitado a determinadas linguagens e tecnologias, o 

que restringiria a aplicação do método.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os principais elementos relacionados à pesquisa tecnológica e 

ao Design Science Research para fundamentar os procedimentos metodológicos da presente 

dissertação. 

 

3.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

A ciência é imparcial na geração de conhecimentos, visto que estes são obtidos a partir 

de procedimentos metódicos e sistematizados, podendo ser validados. Nesse contexto, as 

pesquisas são atividades de investigação realizadas de forma sistêmica com o objetivo de 

desenvolver e aprimorar teorias ou a resolução de problemas (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

No âmbito da pesquisa tecnológica, para Bunge (1985), a tecnologia “pode ser vista 

como o campo do conhecimento relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua 

realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do conhecimento científico”. 

Segundo March e Smith (1995), a tecnologia é uma implementação prática do conhecimento e 

pode ser incorporada a artefatos. Citando Cupani (2006), a tecnologia é dirigida à produção de 

algo novo, em que o conhecimento tecnológico resulta em teorias de aplicação limitadas e 

específicas ou na resolução de problemas, enquanto o conhecimento científico é amplo e 

abrangente. 

 

3.1.1 Design Science Research 

 

Conforme apontam Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), a Design Science (DS) 

é a base epistemológica para o estudo do artificial e objetiva promover o conhecimento sobre 

como projetar, sendo aplicada para desenvolver e projetar artefatos. Para esses autores, a Design 

Science Research (DSR) é o método que fundamenta e operacionaliza a condução desse tipo de 

pesquisa para a criação de artefatos. Cupani (2006) diz que um artefato é algo concebido pelo 

homem de forma artificial sob o rigor científico. 

De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), as soluções providas pelos 

artefatos no âmbito da DS podem ser generalizáveis para classes de problemas, as quais são 

estabelecidas com a identificação de um problema teórico ou prático, seguido de uma 

conscientização acerca desse problema para conhecer a sua dimensão, as consequências para a 
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organização na qual ocorre e os objetivos de uma solução a ser provida. Posteriormente, deve 

ser conduzida uma revisão de literatura para obter o estado da arte com o objetivo de estabelecer 

uma compreensão do problema e das soluções já existentes. 

Citando March e Smith (1995), os artefatos são os principais produtos resultantes das 

pesquisas conduzidas pela DSR e podem ser classificados nos seguintes tipos: 

• Constructos ou conceitos: formam o vocabulário de um domínio, constituindo 

uma conceitualização que descreve problemas e especifica as soluções; 

• Modelo: é um conjunto de declarações que expressam as relações entre os 

conceitos. Em atividades de projeto, os modelos representam situações como 

declarações de problemas e soluções; 

• Método: é um conjunto de etapas na forma de algoritmo ou orientações para 

realizar determinada tarefa. Os métodos são baseados em constructos e modelos, 

os quais estabelecem uma linguagem e a representação do espaço da solução; e 

• Instanciação: consiste na operacionalização de artefatos do tipo construto, método 

ou modelo. 

 

Na visão de Hevner et al. (2004), os artefatos podem ser avaliados de forma 

experimental, analítica, observacional, teste ou descritiva, sendo que cada forma de avaliação 

conta com métodos e técnicas específicos. Por exemplo, a forma de avaliação experimental 

pode ser realizada através de experimentos controlados ou de simulação em ambientes físicos 

ou virtuais. 

Para operacionalização de pesquisas no âmbito da DSR, é destacada a abordagem de 

Peffers et al. (2007) voltada para a pesquisa em sistemas de informação, conforme apresentado 

na Figura 9 – Modelo de processo DSR, que é composta pelas seguintes etapas: 

• identificar o problema e a sua motivação: envolve definir o problema de pesquisa 

e justificar o valor de sua solução. A definição do problema é utilizada para 

desenvolver um artefato, que fornecerá uma solução; 

• definir os objetivos para uma solução: a partir da definição do problema e do 

conhecimento a respeito desse problema e de suas soluções, são deduzidos os 

objetivos de uma solução; 

• projetar e desenvolver: envolve o projeto e o desenvolvimento do artefato, em que 

contribuições provenientes da pesquisa podem ser incorporadas ao projeto do 

artefato; 
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• demonstrar: é demostrado o uso do artefato, que fornece a solução em uma ou mais 

instâncias do problema, o que pode envolver experimentos, simulação, estudo de 

caso, prova formal ou outras formas apropriadas; 

• avaliar: a efetividade do artefato para resolução do problema é observada e 

mensurada, o que envolve comparar os objetivos da solução com os resultados 

obtidos. Caso a avaliação seja insatisfatória, é retornada à etapa de projeto e 

desenvolvimento para efetuar as devidas correções no artefato; 

• comunicar: visa informar pesquisadores e outros interessados a respeito do 

problema e da solução fornecida através do artefato desenvolvido, sendo 

evidenciado o rigor no desenvolvimento e na avaliação do artefato. 

 

Figura 9 – Modelo de processo DSR 

 

Fonte: adaptado de Peffers et al. (2007) 
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3.1.2 Revisão integrativa de literatura 

 

A revisão de literatura é um meio que o pesquisador pode utilizar para compreender 

determinado tema ou problema, e assim obter uma ampla estrutura conceitual que fundamenta 

o desenvolvimento de uma pesquisa (SILVA; MENEZES, 2005).  

Constitui o primeiro passo para a construção do conhecimento científico e pode ser 

categorizada entre revisão narrativa e revisão bibliográfica sistemática. A revisão narrativa 

descreve e debate sobre o desenvolvimento ou estado da arte de determinado assunto sob o 

ponto de vista teórico ou contextual, contudo não oferece meios para replicação nem responde 

de forma quantitativa aos questionamentos da pesquisa. Já a revisão bibliográfica sistemática 

apresenta uma síntese da literatura que responde a uma questão de pesquisa específica, 

conduzida de forma planejada por meio de métodos explícitos, sistematizados e reproduzíveis 

para obter evidências provenientes da literatura primária (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). 

Segundo Whittemore e Knafl (2005), a revisão bibliográfica sistemática pode ser 

categorizada em meta-análise, qualitativa, sistemática e integrativa, conforme é apresentado na 

Figura 10 – Tipos de revisão de literatura. De acordo com os autores supracitados, a revisão 

integrativa é considerada a mais ampla entre os tipos de revisão sistemática de literatura, já que 

esse tipo de revisão visa resumir a literatura teórica e empírica para compreender um fenômeno 

ou problema, podendo apresentar o estado da arte sobre determinado tema e apoiar o 

desenvolvimento de novas teorias e aplicações do conhecimento. 

 

Figura 10 – Tipos de revisão da literatura 

 
Fonte: Botelho, Cunha e Macedo (2011) 

 

A abordagem apresentada por Botelho, Cunha e Macedo (2011) para a condução de 

revisões integrativas é composta pelas seguintes etapas: 
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• identificação do tema e seleção da questão de pesquisa: envolve definir o 

problema e a pergunta de pesquisa. Também são definidos os descritores ou 

palavras-chave, a estratégia de busca e as bases de dados a serem consultadas; 

• estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão: para ajustar os critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos, inicialmente devem ser realizadas buscas nas 

bases de dados. O processo de busca não é linear e se inicia de forma ampla. Com 

o decorrer das buscas, torna-se mais específico; 

• identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados: para identificar as 

publicações a serem pré-selecionadas, são lidos os títulos, os resumos e as 

palavras-chave de cada publicação completa. Adicionalmente podem ser 

realizadas leituras integrais de publicações. Posteriormente essas publicações são 

verificadas em relação aos critérios estabelecidos. Os estudos pré-selecionados 

para a revisão integrativa são formalizados através de uma tabela; 

• categorização dos estudos selecionados: são categorizadas e documentadas as 

informações extraídas das publicações selecionadas para a revisão. Assim, são 

descritos e apresentados os aspectos relevantes para a construção de uma visão 

geral sobre o tema, podendo ser utilizadas as matrizes de síntese para esse fim; 

• análise e interpretação dos resultados: são discutidos os resultados da revisão e 

evidenciadas as contribuições, os trabalhos futuros, as lacunas identificadas e a 

interpretação do pesquisador sobre o tema; e 

• apresentação da revisão ou síntese do conhecimento: com ênfase à replicação 

da pesquisa, deve ser elaborado um documento que descreva todas as etapas da 

revisão integrativa, com vistas a disseminar o conhecimento e explicitar a sua 

validade. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com base nas considerações apresentadas anteriormente, a presente pesquisa é 

caracterizada como tecnológica, em vista da sua ênfase no desenvolvimento de um artefato. Na 

visão de March e Smith (1995), esse artefato pode ser classificado como sendo do tipo método. 

O desenvolvimento do artefato justifica o emprego da Design Science Research na 

presente pesquisa dissertativa. A abordagem de operacionalização da DSR de Peffers et al. 



48 

(2007) apoia os procedimentos metodológicos desta pesquisa. A seguir, descreve-se essa 

abordagem: 

• identificar problema e sua motivação: o problema de pesquisa é estabelecido no 

Capítulo 1 deste trabalho. Com base em Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), 

a conscientização do problema envolveu realizar dois ciclos de pesquisa: no 

primeiro, buscou-se compreender o tema e os seus principais elementos na 

literatura; no segundo ciclo, investigou-se a construção do serviço de 

conhecimento, onde foram averiguadas tecnologias e abordagens envolvidas no 

desenvolvimento. Nesse segundo ciclo, também se identificou o problema de 

abordagem no desenvolvimento de SCs. Por conseguinte, foi conduzida uma 

revisão integrativa de literatura com base na abordagem de Botelho, Cunha e 

Macedo (2011), a qual é detalhada na subseção 3.3. Já o estado da arte do 

desenvolvimento de serviços de conhecimento é apresentado na subseção 2.4 

(trabalhos relacionados); 

• definir os objetivos para uma solução: os objetivos desta pesquisa foram 

estabelecidos na subseção 1.2, embasados no conhecimento obtido do estado da 

arte proveniente da revisão integrativa de literatura; 

• projetar e desenvolver: é proposto um método para o desenvolvimento de 

serviços de conhecimento. Esse método incorpora contribuições de uma 

conceituada metodologia de desenvolvimento de ontologias e do estado da arte, 

conforme apresentado no Capítulo 4; 

• demonstrar: esta etapa também é relacionada ao Capítulo 4, em que são 

detalhadas as etapas, os procedimentos e os artefatos do método proposto; 

• avaliar: envolve a verificação do método por meio da execução em um cenário de 

uso simulado, o qual é apresentado no Capítulo 5, em concordância com Hevner 

et al. (2004), que descreve a forma de avaliação experimental no contexto da DSR;  

• comunicar: a comunicação dá-se pela realização desta pesquisa, cujo 

detalhamento da condução é apresentado no presente capítulo, e os resultados 

obtidos são apresentados no Capítulo 6. 
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3.3 EXECUÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

Por meio de uma revisão integrativa da literatura, é apresentado o estado da arte do 

desenvolvimento de serviços de conhecimento apoiado na abordagem de Botelho, Cunha e 

Macedo (2011), que é detalhada nas próximas subseções. 

 

3.3.1 Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa 

 

A revisão integrativa da literatura se inicia com a execução da etapa de identificação 

do tema e seleção da questão de pesquisa, conforme é apresentado no Quadro 3 – Planejamento 

da consulta às bases de dados. 

 

Quadro 3 – Planejamento da consulta às bases de dados 

1 
Tema de pesquisa 

Método para o desenvolvimento de SC 

2 

Questão de pesquisa 

“Como apoiar os desenvolvedores envolvidos na especificação, concepção, formalização e 

implementação de serviços de conhecimento?” 

3 

Palavra-chave 

"knowledge service*" AND ("semantic" OR "ontolog*" OR "technolog*" OR "platform" OR 

“architecture”)  

4 
Bases de dados 

Scopus e Web of Science (WoS), acessada através do portal de periódicos da Capes 

5 

Estratégia de busca 

As palavras-chave são aplicadas aos campos título, resumo e palavras-chaves de cada 

publicação presente nas bases de dados. Também serão lidos esses campos para a pré-seleção. 

A temporalidade das publicações refere-se ao período de 2014 a 2018 

6 

Data de execução da busca 

16 de julho de 2019 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

3.3.2 Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão 

 

Para selecionar as publicações que efetivamente podem contribuir na proposição de 

um método para o desenvolvimento de SC, foram realizadas diversas buscas nas bases de dados 

e ajustes para estabelecer os seguintes critérios de inclusão: 

• CI1: apresenta o uso de tecnologias da web semântica no desenvolvimento de SCs; 
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• CI2: apresenta o uso de ontologias no desenvolvimento de SCs; 

• CI3: apresenta uma abordagem no desenvolvimento de SCs; 

• CI4: apresenta arquiteturas no desenvolvimento de SCs. 

 

Em razão de os critérios de inclusão serem restritivos, foi estabelecido um único 

critério de exclusão, que é apresentado abaixo: 

• CE1: apresenta uma aplicação de técnicas específicas para determinada área. 

 

3.3.3 Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

 

Na etapa de identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, foram 

realizadas consultas de acordo com a estratégia estabelecida. As informações sobre essas 

consultas são apresentadas no Quadro 4 – Informações sobre as consultas nas bases de dados. 

 

Quadro 4 – Informações sobre as consultas nas bases de dados 

Bases de dados consultadas 

Scopus WoS 

Termos de busca (palavras-chave) 

"knowledge service*" AND ("semantic" OR "ontolog*" OR "technolog*" OR "platform" OR 

“architecture”)  

Total de publicações retornadas em cada base de dados 

228 149 

Total de publicações pré-selecionadas em cada base de dados 

10 10 

Total de publicações repetidas pré-selecionadas 

7 

Total de publicações pré-selecionadas 

13 

Total de publicações incluídas a critério do autor 

1 

Total de publicações selecionadas 

12 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

Desse modo, as publicações pré-selecionadas são apresentadas no Quadro 5 – 

Publicações pré-selecionadas para revisão. Ressalta-se que a publicação P11 foi incluída pelo 

autor. 
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Quadro 5 – Publicações pré-selecionadas para revisão 

Ident. Título, autores e ano da publicação Fonte 

P1 Research on Construction of Agricultural Domain Knowledge Service 

Platform Based on Ontology, Kou, Zhao e Xian (2014) 
Scopus, WoS 

P2 Semantic Web for Knowledge Integration between Traditional Chinese 

Medicine and Biomedicine, Yu et al. (2015) 
Scopus, 
WoS 

P3 An ontology-based knowledge framework for engineering material selection, 

Zhang et al. (2015) 
Scopus, WoS 

P4 Research into Methods to Construct Software Engineering Knowledge 

Database Based on Ontology, Yi (2016) 
WoS 

P5 From Data Reuse to Knowledge Reuse in Web Applications: A Survey, Chen e 

Yang (2016) 
Scopus, WoS 

P6 Study on Construction of STKOS Service System in Intelligence 3.0, Li et al. 

(2016) 
Scopus 

P7 Key Technologies of the Construction of Knowledge Resources Service Cloud 

Platform in Financial Institutions, Xu (2017) 
WoS 

P8 Product lifecycle-oriented knowledge services: Status review, framework, and 

technology trends, Wu et al. (2017) 
Scopus, 
WoS 

P9 A Knowledge Service Framework based on Ontology, Chen et al. (2017) WoS 

P10 Research on the Construction of Knowledge Service Platform for TCM Health 

Preservation, Yu et al. (2017) 
Scopus, WoS 

P11 Knowledge as a Service in the IoT era, Kolyvakis, Yoo e Kiritsis (2017) Incluído 

P12 Design and Implementation of Domain Knowledge Service Platform Based on 

Spring Framework, Chen e Shi (2017) 
Scopus 

P13 Studies on Experimental Ontology and Knowledge Service Development in 

Bio-Environmental Engineering, Zhang (2018) 
Scopus, 
WoS 

P14 Construction of an ontology-based nursing knowledge system, Han et al. 

(2018) 
Scopus 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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As publicações pré-selecionadas foram submetidas aos critérios de inclusão e exclusão 

com o objetivo de determinar quais delas seriam selecionadas para a revisão de literatura, o que 

é apresentado no Quadro 6 – Publicações pré-selecionadas para revisão em relação aos 

critérios. 

 

Quadro 6 – Publicações pré-selecionadas para revisão em relação aos critérios 

Ident. CI1 – Apresenta 

o uso de 

tecnologias da 

web semântica 

para o 

desenvolvimento 

de SC 

CI2 – Apresenta 

o uso de 

ontologias no 

desenvolvimento 

de SC 

CI3 – Apresenta 

uma abordagem 

para o 

desenvolvimento 

de SC 

CI4 - 
Apresenta 

arquiteturas no 

desenvolvimento 

de SC 

CE1 – 

Apresenta uma 

aplicação de 

técnicas 

específicas para 

determinada 

área 

P1  X  X  

P2 X X X   

P3 X X X   

P4   X X  

P5 X X  X  

P6 X X  X  

P7 X X X X  

P8   X   

P9     X 

P10    X  

P11    X  

P12    X  

P13  X    

P14     X 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

Portanto, as publicações selecionadas para a revisão integrativa de literatura são 

apresentadas no Quadro 7 – Publicações selecionadas para revisão. 

 

Quadro 7 – Publicações selecionadas para revisão 

Ident. Título, autores e ano da publicação 

P1 Research on Construction of Agricultural Domain Knowledge Service Platform Based on 

Ontology, Kou, Zhao e Xian (2014) 

P2 Semantic Web for Knowledge Integration between Traditional Chinese Medicine and 

Biomedicine, Yu et al. (2015) 
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P3 An ontology-based knowledge framework for engineering material selection, Zhang et al. 

(2015) 

P4 Research into Methods to Construct Software Engineering Knowledge Database Based on 

Ontology, Yi (2016) 

P5 From Data Reuse to Knowledge Reuse in Web Applications: A Survey, Chen e Yang (2016) 

P6 Study on Construction of STKOS Service System in Intelligence 3.0, Li et al. (2016) 

P7 Key Technologies of the Construction of Knowledge Resources Service Cloud Platform in 

Financial Institutions, Xu (2017) 

P8 Product lifecycle-oriented knowledge services: Status review, framework, and technology 

trends, Wu et al. (2017) 

P10 Research on the Construction of Knowledge Service Platform for TCM Health Preservation, 

Yu et al. (2017) 

P11 Knowledge as a Service in the IoT era, Kolyvakis, Yoo e Kiritsis (2017) 

P12 Design and Implementation of Domain Knowledge Service Platform Based on Spring 

Framework, Chen e Shi (2017) 

P13 Studies on Experimental Ontology and Knowledge Service Development in Bio-Environmental 

Engineering, Zhang (2018) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

3.3.4 Categorização dos estudos selecionados 

 

Esta etapa é apresentada na subseção 2.4 (trabalhos relacionados) deste trabalho, sendo 

as publicações sintetizadas no Quadro 2 – Matriz de síntese do desenvolvimento dos serviços 

de conhecimento e agrupadas nas seguintes categorias: 

• ontologias e tecnologias da web semântica no contexto dos SCs; 

• arquiteturas e componentes de SC; e 

• abordagens para o desenvolvimento de SC. 
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3.3.5 Análise e interpretação dos resultados 

 

Esta etapa é apresentada na subseção 2.4 (trabalhos relacionados), onde são 

apresentadas as respectivas conclusões da revisão integrativa de literatura. Ressalta-se que esta 

etapa bem como a anterior são apresentadas de modo compatibilizado. 

 

3.3.6 Apresentação da revisão ou síntese do conhecimento 

 

A etapa de apresentação da revisão ou síntese do conhecimento é realizada através do 

detalhamento das etapas executadas ao longo da revisão, conforme apresentado nesta seção. 
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4 MÉTODO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONHECIMENTO 

 

Ao considerar o papel central das ontologias para a construção de serviços de 

conhecimento (KOU; ZHAO; XIAN, 2014), é possível trazer contribuições de uma 

metodologia de desenvolvimento de ontologias para esses serviços. Segundo Forbes (2018), 

várias metodologias de desenvolvimento de ontologias foram propostas nos últimos anos, e não 

existe consenso sobre uma metodologia ser adotada como padrão para desenvolvimentos. 

Contudo, de acordo com Pinto e Martins (2004), há um consenso de que as atividades a serem 

executadas no desenvolvimento de ontologias são a especificação, a conceitualização, a 

formalização, a implementação e a manutenção. 

Para Stadlhofer, Salhofer e Durlacher (2013), a metodologia de desenvolvimento de 

ontologias NeOn não define um processo rígido de desenvolvimento e é voltada ao engenheiro 

de conhecimento, que no desenvolvimento de ontologias pode ser representado pelo 

desenvolvedor de software. 

Portanto, a metodologia NeOn é selecionada para apoiar o presente método. Desse 

modo, suas atividades, procedimentos e artefatos são combinados com o estado da arte dos 

serviços de conhecimento para compor as etapas e os procedimentos do método para o 

desenvolvimento de serviços de conhecimento. Uma visão geral do método proposto é 

apresentada a seguir: 

• especificação de serviço de conhecimento: envolve o procedimento de 

especificação da ontologia para o serviço de conhecimento com base na 

metodologia NeOn. Após a especificação de serviço, é realizado o procedimento 

de especificação de requisitos do SC em um modelo proposto; 

• conceitualização de serviço de conhecimento: é realizado o procedimento de 

reúso de ontologia para atender ao SC. Após o reúso, efetua-se o procedimento de 

definição da arquitetura do serviço de conhecimento; 

• formalização de serviço de conhecimento: realizam-se o procedimento de 

definição das tecnologias de desenvolvimento e o procedimento de construção de 

um modelo de conhecimento semicomputável para atender à especificação do 

serviço de conhecimento, no qual é estabelecida uma série de mapeamentos, regras 

e consultas com base na ontologia reusada e nas tecnologias da web semântica; e 

• implementação de serviço de conhecimento: são sugeridos os frameworks para 

implementação e orientações gerais para a condução desta etapa. 
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Figura 11 – Etapas do método para o desenvolvimento de serviços de conhecimento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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4.1 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

A etapa de especificação é o ponto inicial do método para o desenvolvimento dos 

serviços de conhecimento. Esta etapa é composta pelos procedimentos de especificação da 

ontologia para o serviço de conhecimento e de especificação de requisitos desse serviço. 

 

4.1.1 Especificação da ontologia para o serviço de conhecimento 

 

O procedimento de especificação da ontologia para o SC visa atender às necessidades 

ontológicas desse serviço. Tal procedimento fundamenta-se na abordagem de especificação de 

ontologias de Suárez-Figueroa et al. (2008) voltada à metodologia NeOn, em que podem ser 

destacados o ontology requirements specification document (ORSD), que formaliza a 

especificação da ontologia, e a técnica de questões de competência, que formaliza os requisitos 

funcionais da ontologia em linguagem natural. Ambos são apresentados no Quadro 8 – 

Ontology requirements specification document template. 

 

Quadro 8 – Ontology requirements specification document template 

Ontology requirements specification document template 

1 Propósito 

O propósito da ontologia 

2 Escopo 

O escopo da ontologia 

3 Nível de formalidade 

A linguagem de implementação da ontologia 

4 Usuários pretendidos 

Os usuários da ontologia 

5 Usos pretendidos 

Os cenários de uso da ontologia 

6 Grupos de questões de competência 

Os grupos de questões de competência e suas respectivas prioridades de implementação 

7 
 

 

 

 

 
 

Pré-glossário de termos 

Termos 

A listagem dos termos e suas frequências 

Objetos 

A listagem dos objetos e suas frequências 

Fonte: Suárez-Figueroa et al. (2008) 
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Para prosseguir com o procedimento de especificação da ontologia para o SC, na visão 

de Suárez-Figueroa et al. (2008), são apresentados os seguintes passos para especificação de 

ontologias no contexto da metodologia NeOn: 

• identificação do propósito, escopo e nível de formalidade: os usuários de 

conhecimento, os especialistas de domínio e a equipe de desenvolvimento utilizam 

técnicas como entrevistas para obter o propósito da ontologia, a sua cobertura e 

granularidade. O nível de formalização da ontologia também é especificado; 

• identificação dos usuários pretendidos: os envolvidos no procedimento anterior, 

do mesmo modo, identificam os usuários pretendidos da ontologia; 

• identificação dos usos pretendidos: o desenvolvimento da ontologia é motivado 

por cenários de uso da aplicação que fará o uso da ontologia. Os usuários de 

conhecimento, os especialistas de domínio e a equipe de desenvolvimento 

identificam por meio de entrevistas os usos pretendidos e os formalizam em 

linguagem natural ou em diagramas de casos de uso; 

• identificação dos requisitos: os usuários de conhecimento, os especialistas de 

domínio e a equipe de desenvolvimento identificam as questões de competência e 

as suas respectivas respostas; 

• agrupamento de requisitos: os usuários de conhecimento, os especialistas de 

domínio e a equipe de desenvolvimento agrupam as questões de competência em 

categorias; 

• validação do conjunto de requisitos: os usuários de conhecimento e os 

especialistas de domínio avaliam possíveis ausências, conflitos ou contradições 

nas questões de competência, podendo essas questões ser avaliadas pelos seguintes 

critérios: exatidão, completude, consistência, verificabilidade, 

compreensibilidade, ambiguidade, concisão, realismo, alterabilidade e 

rastreabilidade; 

• priorização dos requisitos: opcionalmente os usuários de conhecimento, os 

especialistas de domínio e a equipe de desenvolvimento definem as prioridades a 

serem concedidas aos grupos de questões de competência e as questões de 

competência individualmente; e 

• extração da terminologia e frequência: a equipe de desenvolvimento extrai das 

questões de competência um pré-glossário dos termos (substantivos, adjetivos e 

verbos) para posteriormente criar classes e propriedades da ontologia. Das 
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questões de competência, são obtidos os objetos que posteriormente serão as 

instâncias da ontologia. 

 

Ressalta-se que o item do ORSD “usos pretendidos” deve ser relacionado ao serviço 

de conhecimento em análise. Além disso, as questões de competência representam os requisitos 

da ontologia e, por conseguinte, são os requisitos do próprio serviço de conhecimento e 

fundamentais para o método. 

 

4.1.2 Especificação de requisitos do serviço de conhecimento 

 

Para o procedimento de especificação de requisitos do SC, propõe-se o modelo de 

documento de especificação de requisitos do serviço de conhecimento (DESC), apresentado no 

Quadro 9 – Modelo de documento de especificação de requisitos do SC. Segundo Sommerville 

(2011), as informações a serem contidas em uma especificação dependem do tipo de sistema 

em análise e da abordagem utilizada, sendo comumente empregados formulários estruturados 

para essa finalidade. 

O DESC é um formulário estruturado que adapta o ORSD de Suárez-Figueroa et al. 

(2008) e contém itens provenientes de abordagens do estado da arte dos SCs. Com base em Wu 

et al. (2017), são estabelecidos os itens “objeto” e “fontes de informação e conhecimento”. Do 

ORSD, são utilizados os itens “propósito”, “escopo” (mesmo sentido do item “objeto”), “uso 

pretendido”, “grupos de questões de competência” e “usuários pretendidos”. A partir da 

abordagem de Zhang et al. (2015), é proposto o item “regras”. O item “funcionalidade” 

relaciona os itens “uso pretendido”, ”grupos de questões de competência” e “usuários 

pretendidos do ORSD”. 

 

Quadro 9 – Modelo de documento de especificação de requisitos do SC 

Modelo de documento de especificação de requisitos do serviço de conhecimento 

1 Identificador do serviço 

O identificador único do serviço de conhecimento 

2 Propósito 

O propósito do serviço de conhecimento (proveniente do ORSD) 

3 Escopo 

O escopo do serviço de conhecimento (proveniente do ORSD) 

4 Fontes de informação e conhecimento 
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As fontes de dados, informações e conhecimento necessárias à operação do serviço de 

conhecimento 

5 Regras 

As regras identificadas no domínio de conhecimento 

6 
 

 

 

Funcionalidade 

Os usos pretendidos do ORSD são relacionados aos grupos de questões de competência do 

ORSD, bem como aos usuários pretendidos do ORSD 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

4.2 CONCEITUALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

Para Byrne (1992), a conceitualização visa descrever em termos gerais as 

características funcionais de um sistema. A etapa de conceitualização do serviço de 

conhecimento apresenta o procedimento de reúso de ontologia para atender ao SC bem como o 

procedimento de definição da arquitetura do serviço de conhecimento. 

 

4.2.1 Reúso de ontologia para atender ao serviço de conhecimento 

 

O procedimento de reúso de ontologia para atender ao SC é fundamentado na 

metodologia NeOn. Conforme Suárez-Figueroa, Gomez-Perez e Fernandez-Lopez (2012), após 

a especificação da ontologia são realizadas buscas por recursos ontológicos (ontologias, 

módulos de ontologias e outros), disponíveis em repositórios na web para atender aos requisitos 

especificados no ORSD. Portanto, apoia esse procedimento o cenário 3 – reúso de recursos 

ontológicos, da metodologia NeOn. Segundo os autores supracitados, esse cenário envolve os 

seguintes passos: 

• busca por ontologia: em repositórios na web, são procurados pretensos recursos 

ontológicos que satisfaçam os requisitos formalizados no ORSD; 

• verificação da ontologia: são selecionados recursos ontológicos aderentes aos 

requisitos para avaliação; 

• comparação da ontologia: a avaliação envolve os recursos ontológicos 

selecionados ante os critérios estabelecidos pelos desenvolvedores (qualidade, 

custos, etc.); 

• seleção da ontologia: caso o recurso ontológico em avaliação seja selecionado para 

compor a solução, são avaliadas as seguintes ações: (1) o reúso do recurso 

ontológico na sua forma original; (2) a reengenharia do recurso ontológico, caso não 
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atenda integralmente; e (3) o recurso ontológico em questão será combinado a outro 

recurso ontológico; e 

• integração da ontologia: é efetivada a integração do código-fonte do recurso 

ontológico selecionado. 

 

Segundo Kou, Zhao e Xian (2014), Wu et al. (2017) e Zhang et al. (2015), sugere-se 

o editor de ontologias Protégé (https://protege.stanford.edu/) para auxiliar nos procedimentos 

que envolvam ontologias. Conforme Forbes (2018), o editor de ontologias Protégé é 

desenvolvido pelo Stanford Center for Biomedical Informatics Research, de código aberto e 

largamente utilizado pelos desenvolvedores de ontologias, disponibilizado em versões web e 

desktop, podendo ser customizado através de plugins para obtenção de funcionalidades 

adicionais. A sua interface na versão desktop pode ser visualizada na Figura 12 – Interface do 

editor de ontologias Protégé. 

 

Figura 12 – Interface do editor de ontologias Protégé 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

  

4.2.2 Definição da arquitetura do serviço de conhecimento 

 

O procedimento de definição da arquitetura do serviço de conhecimento visa 

estabelecer uma arquitetura desse serviço pela visão de desenvolvimento, proveniente do 

modelo 4 + 1 para auxiliar os desenvolvedores de forma genérica e sem elementos tecnológicos. 

Esse procedimento é necessário em virtude das várias disposições arquiteturais encontradas na 
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literatura, como, por exemplo, as bases de conhecimento que podem ser estabelecidas de 

diversas formas. 

As camadas dessa arquitetura do serviço de conhecimento em proposição são 

estabelecidas com base no modelo de SC de Shen e Yuan (2010), que engloba os modelos de 

requisitos de usuários, de serviços e de recursos de conhecimento. Também são considerados 

os típicos componentes de sistemas de conhecimento, que, pela visão de D’Aquin e Motta 

(2016), são a interface, o mecanismo de inferência e a base de conhecimento. Portanto, a 

arquitetura do SC é apresentada na Figura 13 – Modelo de arquitetura do serviço de 

conhecimento, e detalhada a seguir: 

• camada de recursos de conhecimento: esta camada trata do acesso à base de 

conhecimento, o que pode envolver tiplestores, serviços (de dados, informação e 

conhecimento) e outras formas. De modo geral, as informações contidas nesta 

camada são codificadas pela ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento; 

• camada de serviços: esta camada é responsável pela realização do serviço, em que 

o mecanismo de inferência faz inferências e consultas sobre a representação de 

conhecimento fornecida pela ontologia para atender aos requisitos; e 

• camada de usuários: nesta camada, são disponibilizadas as interfaces do SC e 

capturados os requisitos dos usuários. 

 

Figura 13 – Modelo de arquitetura do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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4.3 FORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

A etapa de formalização do serviço de conhecimento apresenta o procedimento de 

definição das tecnologias de desenvolvimento bem como o procedimento de construção do 

modelo semicomputável. 

 

4.3.1 Tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do serviço de 

conhecimento 

 

A web semântica oferece diversas tecnologias, linguagens e afins (D’AQUIN; 

MOTTA, 2016), sendo um importante tópico de pesquisa na área de serviços de conhecimento 

(XU, 2017). Para minimizar os problemas de compatibilidade entre as tecnologias da web 

semântica, o desenvolvimento deve ser baseado em padrões (ERMILOV; KHALILI; AUER, 

2014). 

O procedimento de definição das tecnologias de desenvolvimento é composto pela 

definição das tecnologias e posterior verificação da compatibilidade dessas. O início desse 

procedimento ocorre com a definição das tecnologias da web semântica, o que é formalizado 

no Quadro 10 – Modelo de tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do 

serviço de conhecimento. 

 

Quadro 10 – Modelo de tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do 

serviço de conhecimento 

Linguagem de consulta Linguagem de regras Linguagem da 

ontologia 
Tipo de reasoner 

Exemplo: SQWRL Exemplo: SWRL Exemplo: OWL-DL Exemplo: Pellet 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

São generalizados os elementos que compõem o Quadro 10 a partir do padrão de 

tecnologias da web semântica no contexto dos SCs apresentado por Chen e Yang (2016), sendo 

esse padrão adaptado para o contexto deste método, conforme apresenta a Figura 14 – Padrão 

tecnológico de serviços de conhecimento. 
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Figura 14 – Padrão tecnológico de serviços de conhecimento 

 
Fonte: adaptado de Chen e Yang (2016) 

 

O procedimento de definição das tecnologias de desenvolvimento continua com 

verificação acerca da compatibilidade das tecnologias. O Quadro 11 – Modelo de matriz de 

compatibilidade das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do serviço de conhecimento 

tem a função de auxiliar nessa verificação. Para conduzir essa verificação, os desenvolvedores 

devem possuir um conhecimento sobre as tecnologias utilizadas e discernimento para avaliar 

os casos de incompatibilidade, o que em certas conjunturas pode inviabilizar o 

desenvolvimento. 

O quadro utilizado nessa verificação foi estabelecido com base nas tecnologias 

definidas anteriormente para o desenvolvimento, nas ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento e em componentes dos sistemas de conhecimento. 

 

Quadro 11 – Modelo de matriz de compatibilidade das tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento do serviço de conhecimento 

 

Linguag

em da 

ontologi

a 

Linguag

em de 

regras 

Linguag

em de 

consulta

s 

Tipo de 

reasoner 

Motor 

de 

inferênc

ia 

Editor 

de 

ontologi

as 

Linguagem da ontologia       

Linguagem de regras S/N      

Linguagem de consultas S/N S/N     

Tipo de reasoner S/N S/N S/N    
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Motor de inferência S/N S/N S/N S/N   

Editor de ontologias S/N S/N S/N S/N S/N  

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

4.3.2 Construção do modelo semicomputável 

 

O procedimento de construção do modelo semicomputável teve inspiração no modelo 

de conhecimento da metodologia CommonKads. Segundo Schreiber et al. (1999), esse modelo 

prevê o uso de três camadas, ou seja, (1) a camada de domínio que envolve a representação do 

domínio e a base do conhecimento, (2) a camada de inferência que prevê a inferência sobre a 

base de conhecimento e (3) a camada de tarefa ou o objetivo que se deseja. 

Esse procedimento objetiva atender ao item “funcionalidade especificada no DESC” 

através de uma série de mapeamentos entre as fontes do serviço e a ontologia, as regras e as 

consultas. O cerne deste modelo é a ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento, reusada 

na etapa anterior. O editor de ontologias Protégé auxilia na construção do modelo, no qual 

devem ser empregadas as tecnologias definidas para o desenvolvimento, conforme o Quadro 

10 – Modelo de tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do serviço de 

conhecimento. 

O procedimento de construção do modelo semicomputável se inicia com o 

mapeamento entre o item “fontes de informação e conhecimento do DESC” e as classes e 

propriedades de dados da ontologia utilizada pelo SC, sendo este estabelecido no Quadro 12 – 

Modelo de mapeamento entre fontes de informação e conhecimento e ontologia utilizada pelo 

serviço de conhecimento. 

 

Quadro 12 – Modelo de mapeamento entre fontes de informação e conhecimento e ontologia 

utilizada pelo serviço de conhecimento 

URI classe 

ontologia 
URI 

propriedade de 

dado da 
ontologia 

Campo da fonte de 

informação e 

conhecimento 

Fonte de 

informação e 

conhecimento 

Exemplo 

Identificador único 

da classe na 

ontologia 

Identificador 

único da 

propriedade de 

dado da 

ontologia 

Campo ou outro 

identificador da 

fonte de recurso 

Identificação da fonte 

do recurso 
Exemplo de valor 

setado 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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Segundo Forbes (2018), popular ontologias envolve instanciar classes e atribuir 

valores às propriedades. Também é recomendado verificar a consistência da ontologia através 

da execução do reasoner, nesse caso disponibilizado pelo editor de ontologias. 

No decorrer deste procedimento para relacionar as instâncias da ontologia utilizada 

pelo SC, são identificadas as propriedades de objetos a serem empregadas, o que é formalizado 

no Quadro 13 – Modelo de mapeamento das propriedades de objetos da ontologia utilizada 

pelo serviço de conhecimento. 

 

Quadro 13 – Modelo de mapeamento das propriedades de objetos da ontologia utilizada pelo 

serviço de conhecimento 

URI propriedade de objeto 

da ontologia 
URI da classe domain URI da classe range 

URI da propriedade URI da classe Domain URI classe Range 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

Por meio da criação de instâncias, é possível emular dados no editor de ontologias para 

auxiliar na criação de regras e consultas. Portanto, com base na ontologia utilizada pelo serviço 

de conhecimento, realiza-se a construção das regras. As regras especificadas no item “regras do 

DESC” são implementadas, o que é estabelecido no Quadro 14 – Modelo de regras do serviço 

de conhecimento. Esse procedimento tem como base a abordagem de Zhang et al. (2015), que 

implementam regras em SWRL, o que no contexto desse procedimento é generalizado para 

linguagens de regras. 

 

Quadro 14 – Modelo de regras do serviço de conhecimento 

Nome da regra Descrição da regra Regra implementada 

Nome da regra Descrição da regra Regra implementada na linguagem de regras definida para 

o desenvolvimento 

Fonte: adaptado de Zhang et al. (2015) 
 

Para Suárez-Figueroa et al. (2008), as questões de competência representam os 

requisitos funcionais de uma ontologia. No contexto do desenvolvimento de ontologias, Tovar, 

Flores e Reyes-Ortiz (2017) apresentam uma abordagem de transcrever questões de 

competência de linguagem natural para SPARQL. Logo, essa abordagem é generalizada para 

classes de linguagens de consultas e apoia o presente procedimento para o estabelecimento das 

consultadas do SC. As questões de competência relacionadas ao item “funcionalidade do 

DESC” são transcritas no Quadro 15 – Modelo de consultas do serviço de conhecimento. 
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Quadro 15 – Modelo de consultas do serviço de conhecimento 

Questões de competência Consulta implementada 

Questão de competência em linguagem 

natural 
Consulta implementada na linguagem de consulta definida 

para o desenvolvimento 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Desse modo, é concluído o procedimento de construção do modelo semicomputável, 

composto pela ontologia e por regras e consultas com o objetivo de atender à especificação do 

SC. 

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

Para Byrne (1992), na implementação a descrição de um sistema é concretizada por 

meio de linguagens de programação. Sommerville (2011) explica que os frameworks fornecem 

suporte para recursos genéricos reutilizáveis por sistemas com propósitos semelhantes, contudo 

a adoção de frameworks é dependente da compatibilidade com a linguagem de programação 

utilizada no projeto. 

Nesse sentido, a solução provida por este método é baseada na linguagem de 

programação Java, em concordância com os autores Wu et al. (2017) e Yi (2016), que 

apresentaram essa linguagem de programação em suas pesquisas na área de serviços de 

conhecimento. 

Corroborando com Yi (2016), sugere-se o emprego do framework Apache Jena para a 

realização de inferências com ontologias. Segundo o autor supracitado, o framework Apache 

Jena é desenvolvido pela HP labs, de código aberto e compatível com ontologias implementadas 

em RDF, RDFS e OWL. Esse framework fornece várias funcionalidades, tais como a criação 

de ontologias, de instâncias, de análise de sintaxe, suporte a consultas em SPARQL e tipos de 

reasoners. De acordo com a Apache Jena (2019), além dos tipos de reasoners fornecidos por 

padrão pelo framework, podem ser integrados outros reasoners disponibilizados por terceiros. 

Em relação aos serviços, ressalta-se que não faz parte do escopo do método abordar a 

sua implementação, que é ligada à Engenharia de Software. Contudo, é recomendável que os 

desenvolvedores utilizem tecnologias voltadas aos microsserviços. 

Caso os desenvolvedores optem pelos microsserviços, conforme apontam 

Rademacher, Sachweh e Zundorf (2017), construí-los envolve uma complexidade tecnológica. 

Para facilitar o desenvolvimento, esses autores citam os frameworks Spring Boot e Spring 
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Cloud, ambos baseados no framework Spring. É válido lembrar que Chen e Shi (2017) 

destacaram o framework Spring no desenvolvimento de um SC. 

 

4.4.1 Orientações para implementação do serviço de conhecimento 

 

O objetivo da etapa de implementação é operacionalizar em um serviço o modelo 

semicomputável proveniente da etapa de formalização, que atende aos requisitos especificados 

no DESC.  

Há uma convergência nas abordagens apresentadas pelos autores Xu (2017) e Yu et 

al. (2015) no sentido de primeiro construir uma ontologia e depois construir uma base de 

conhecimento e atender aos requisitos, o que envolve a realização de consultas e inferências. 

A essa altura do método, a ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento encontra-

se pronta, proveniente da etapa de formalização. Em relação à base de conhecimento, é 

necessário estabelecer o acesso e atender aos requisitos. 

Já as bases de conhecimento, conforme verificado no estado da arte no contexto dos 

SCs, podem ser estabelecidas de diversas formas. Independentemente da forma, elas são 

codificadas pelas ontologias. Nos casos de consumo de serviços, é realizada então a anotação 

semântica. Portanto, o presente método orienta o acesso às bases de conhecimento, embora os 

artefatos produzidos ao longo do método também possam auxiliam na construção dessas bases 

de conhecimento. Os artefatos relacionados a esta questão são listados a seguir: 

• ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento, proveniente da etapa de 

formalização; 

• item “fontes de informação e conhecimento do DESC”; 

• camada de recursos de conhecimento da arquitetura do SC; 

• Quadro 12 – Modelo de mapeamento entre fontes de informação e conhecimento 

e ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento; e 

• Quadro 13 – Modelo de mapeamento das propriedades de objetos da ontologia 

utilizada pelo serviço de conhecimento. 

 

No tocante ao atendimento dos requisitos, segundo Li et al. (2016) e Xu (2017), o SC 

atende aos requisitos através de consultas, que são elaboradas com base na estrutura da 

ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento. Essa ontologia codifica a base de 

conhecimento em que são realizadas as consultas. O conhecimento proveniente da inferência 
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realizada pelo SC é disponibilizado através da interface do serviço. Conforme apresentado, o 

mecanismo de inferência é responsável por processar as consultas e realizar inferências, e 

provido pelo framework Apache Jena. Os artefatos relacionados a essa questão são listados a 

seguir: 

• ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento, proveniente da etapa de 

formalização; 

• tipo de reasoner, conforme estabelecido no Quadro 10 – Modelo de tecnologias da 

web semântica utilizadas no desenvolvimento do serviço de conhecimento; 

• Quadro 14 – Modelo de regras do serviço de conhecimento; 

• Quadro 15 – Modelo de consultas do serviço de conhecimento; e 

• acesso à base de conhecimento. 

 

Figura 15 – Construção do serviço de conhecimento 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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5 VERIFICAÇÃO DO MÉTODO POR MEIO DA EXECUÇÃO EM UM CENÁRIO 

DE USO SIMULADO 

 

Neste capítulo, é realizada uma execução do método proposto com o objetivo de 

demonstrar a sua viabilidade para o desenvolvimento de serviços de conhecimento. Ressalta-se 

que o cenário apresentado a seguir é fictício, assim como a organização solicitante do serviço 

de conhecimento, os atores, os dados e as classificações envolvidas. 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO SIMULADO 

 

Tem-se uma organização responsável pela destinação de recursos aos municípios e que 

atua na esfera estadual. Essa organização solicita o desenvolvimento de um serviço de 

conhecimento para apoiar os seus analistas de planejamento na tomada de decisão sobre o 

destino desses recursos aos municípios. 

Os analistas se embasam em classificações de prioridades para a destinação de recursos 

aos municípios. Essas classificações são produzidas pelos próprios analistas com base em regras 

aplicadas sobre informações do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) dos municípios. Atualmente a produção dessas classificações consome 

demasiado tempo dos analistas. 

Portanto, é necessário que o serviço de conhecimento englobe o domínio geopolítico 

de municípios, microrregiões e mesorregiões. Sobre esse domínio, o serviço de conhecimento 

deve realizar inferências para deduzir as classificações de prioridades dos municípios e 

disponibilizá-las através de uma listagem. Esse serviço de conhecimento deve ser integrável 

aos outros serviços e aplicações da organização. 

As fontes de informações necessárias ao serviço de conhecimento são provenientes 

dos serviços responsáveis pelas informações do IDH e do PIB. Esses serviços já operam na 

organização com informações provenientes da pesquisa realizada pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o PIB dos municípios brasileiros no ano de 

2016, disponível em: http://dados.gov.br/dataset/io-produto-interno-bruto-dos-municipios, e da 

pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre o IDH dos 

municípios brasileiros, disponível em: http://dados.gov.br/dataset/atlasbrasil, referente ao ano 

de 2010. Ambas as fontes compartilham o mesmo código de município. 
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5.2 EXECUÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

O procedimento de especificação da ontologia para o serviço de conhecimento foi 

executado e resultou no ORSD, formalizado no Quadro 16 – Ontology requirements 

specification document. 

 

Quadro 16 – Ontology requirements specification document 

Ontology requirements specification document 

1 Propósito 

O objetivo é desenvolver uma ontologia para representar e modelar o conhecimento do domínio 

geopolítico em nível estadual 

2 Escopo 

A ontologia abrange os municípios, as mesorregiões e as microrregiões, enfoca informações 

sobre o PIB e o IDH desses municípios e realiza classificações de prioridades para destinação 

de recursos aos municípios 

3 Nível de formalidade 

Ontologias implementadas em RDF, RDFS ou OWL 

4 Usuários pretendidos 

Usuário 1: analistas de planejamento 

5 Usos pretendidos 

Uso 1: listar os municípios com as suas respectivas classificações 
Outros usos: exibir informações como estatísticas, identificadores e regiões geográficas 

6 Grupos de questões de competência 

Uso 1: 
• QC 1: Quais as classificações de prioridades dos municípios? R: O município x tem a 

prioridade alta, o município x1... 
 

Outros usos – Estatísticas: 
• QC 2: Qual a população do município x? R: O município x tem população total de n 

habitantes 
• QC 3: Qual o IDH do município x? R: O município x tem o IDH de n,n 
• QC 4: Qual o PIB per capita do município x? R: O município x tem o PIB per capita de 

R$ n,n 
 

Outros usos – Identificadores: 
• QC 5: Qual o nome oficial do município x? R: O município x é oficialmente chamado de 

x em língua portuguesa 
• QC 6: Qual o código identificador do município x? R: O município x é identificado pelo 

código do IBGE n 
• QC 7: Qual o nome oficial da mesorregião z? R: A mesorregião z é oficialmente chamada 

de z em língua portuguesa 
• QC 8: Qual o código identificador da mesorregião z? R: A mesorregião z é identificada 

pelo código do IBGE n 
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• QC 9: Qual o nome oficial da microrregião p? R: A microrregião p é oficialmente 

chamada de p em língua portuguesa 
• QC 10: Qual o código identificador da microrregião p? R: A microrregião p é identificada 

pelo código do IBGE n 
 

Outros usos – Regiões geográficas: 
• QC 11: À qual mesorregião pertence o município x? R: O município x pertence à 

mesorregião z 
• QC 12: À qual microrregião pertence o município x? R: O município x pertence à 

microrregião p 
 

7 
 

 

 

 

 

 

Pré-glossário de termos 

Termos 

Classificação de Prioridades (1), tem Classificação de Prioridades (1), Município (7), população 

(1), IDH (1), PIB per capita (1), nome oficial (3), código identificador (3), Mesorregião (3), 

pertence ao Município (2); e Microrregião (3) 

Objetos 

Município, prioridade, mesorregião e microrregião 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Para o procedimento de especificação de requisitos do serviço de conhecimento, 

alguns dos itens contidos no ORSD são adaptados para o DESC. Também, em paralelo à 

especificação da ontologia, poderiam ser elicitados os itens “regras e fontes de informação e 

conhecimento do DESC”. 

Portanto, o procedimento de especificação de requisitos do serviço de conhecimento é 

formalizado no Quadro 17 – Especificação de requisitos do serviço de conhecimento, conforme 

propõe o método. 

 

Quadro 17 – Especificação de requisitos do serviço de conhecimento 

Documento de especificação de requisitos do serviço de conhecimento 

1 Identificador do serviço 

Serviço de conhecimento PIB e IDH de municípios 

2 Propósito 

O objetivo é desenvolver (um serviço de conhecimento para prover) (uma Ontologia para 

representar e modelar) o conhecimento do domínio geopolítico em nível estadual 

3 Escopo 

O serviço de conhecimento (A Ontologia) abrange os municípios, as mesorregiões e as 

microrregiões, foca em informações sobre o PIB e IDH desses municípios e realiza 

classificações de prioridades para destinação de recursos aos municípios 
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4 Fontes de informação e conhecimento 

Fonte 1: serviço PIB, disponível em: http://localhost:8761/api/servico-pib-municipio/listagem, 

responsável pelas informações provenientes da pesquisa realizada pelo IBGE sobre o PIB dos 

municípios brasileiros do ano de 2016, disponível em: http://dados.gov.br/dataset/io-produto-

interno-bruto-dos-municipios 
 

Fonte 2: serviço IDH, disponível em: http://localhost:8761/api/servico-idh-municipio/listagem, 

responsável pelas informações provenientes da pesquisa realizada pelo IPEA sobre o IDH dos 

municípios brasileiros do ano de 2010, disponível em: http://dados.gov.br/dataset/atlasbrasil 
 

* ambas as fontes compartilham o mesmo código do município 
* municípios criados após 2010 não serão atendidos pelo serviço de conhecimento 

5 Regras 

Regra 1: para classificação de prioridade baixa, o município com PIB per capita maior ou igual 

a R$ 1.000,00 e IDH maior ou igual a 0.5 recebe prioridade baixa 
 

Regra 2: para classificação de prioridade alta, o município com PIB per capita menor que R$ 

1.000,00 e IDH menor que 0,5 recebe prioridade alta 

6 
 

 

 

Funcionalidade 

Uso 1: listar os municípios com as suas respectivas classificações, usuário 1: analistas de 

planejamento e questões de competência atendidas: QC 1: Quais as classificações de prioridades 

dos municípios? R: O município xn tem a prioridade alta, o município xn1. 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

5.3 EXECUÇÃO DA CONCEITUALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

O procedimento de reúso de ontologia para atender ao SC foi executado da seguinte 

forma: 

• a busca por ontologias para atender aos requisitos formalizados no ORSD resultou 

em duas possíveis ontologias para reúso: (1) a ontologia da Dbpedia, disponível 

em: https://wiki.dbpedia.org/services-resources/ontology, e a ontologia 

geopolítica da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO), disponibilizada pelo portal da Agriprofiles em: 

http://www.agriprofiles.net/ontology/geo; 

• essas ontologias foram verificadas em relação ao ORSD e consideradas viáveis ao 

projeto; 

• a ontologia geopolítica da FAO foi selecionada para reúso em razão de sua 

especificidade e tamanho reduzido; 

• a ontologia geopolítica da FAO foi adaptada para atender ao contexto geopolítico 

estadual; e 
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• essa adaptação envolveu adicionar as classes município, mesorregião e 

microrregião e classificação, as propriedades de dados PIB per capita, o código do 

IBGE, o nome oficial em língua portuguesa e a propriedade de objeto classificação, 

com as suas respectivas instâncias. 

 

Os principais elementos da ontologia resultante podem ser visualizados no destaque 

em negrito na Figura 16 – Ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento. 

 

Figura 16 – Ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Em relação ao procedimento de definição da arquitetura do SC, as decisões são 

subjetivas a cada projeto. Nesse cenário de demonstração, a arquitetura do serviço de 
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conhecimento estabelecida é apresentada na Figura 17 – Arquitetura do serviço de 

conhecimento. 

 

Figura 17 – Arquitetura do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Nessa arquitetura do SC, a camada de recursos de conhecimento é estabelecida através 

do consumo dos serviços responsáveis pelas informações do PIB e do IDH, que foram 

identificados no item “fontes de informações e conhecimento do DESC”. 

Na camada de serviços, a funcionalidade é realizada conforme mostrado na Figura 19 

– Funcionalidade do serviço de conhecimento e envolve anotar semanticamente as informações 

oriundas dos serviços através da ontologia proveniente da etapa de formalização. Por meio do 

framework Apache Jena, que assume o papel do componente mecanismo de inferência, são 

realizadas consultas e inferências. Já a camada de usuários disponibiliza a funcionalidade do 

SC por meio de um microsserviço. 

Ressalta-se que essa disposição arquitetural apresentada acima, em que o 

processamento é realizado em nível de memória, segundo Chen, Mao e Liu (2014), no contexto 

do big data é voltada para análises em tempo real, e deve ser considerado o volume de dados a 

ser processado em memória. 

A estrutura das informações trafegadas entre os serviços pode ser visualizada na Figura 

18 – Modelagem de classes do serviço de conhecimento. 
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Figura 18 – Modelagem de classes do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Para fins didáticos, somente a funcionalidade uso 1 especificada no DESC é 

implementada por estar relacionada à realização de inferência, conforme apresentado na Figura 

19 – Funcionalidade do serviço de conhecimento. 

 

Figura 19 – Funcionalidade do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

Da mesma forma, para fins didáticos, é estabelecida uma arquitetura pela visão de 

processo do modelo 4+1, fundamentada na arquitetura apresentada por Kolyvakis, Yoo e 

Kiritsis (2017), que é adaptada ao contexto deste método para apresentar os aspectos dinâmicos 

do serviço de conhecimento a ser desenvolvido. A arquitetura do SC pode ser visualizada na 

Figura 20 – Arquitetura do serviço de conhecimento pela visão de processo. 
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Figura 20 – Arquitetura do serviço de conhecimento pela visão de processo 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

5.4 EXECUÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

O procedimento de definição das tecnologias de desenvolvimento é formalizado no 

Quadro 18 – Tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do serviço de 

conhecimento. 

 

Quadro 18 – Tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do serviço de 

conhecimento 

Linguagem de consulta Linguagem de regra Linguagem da 

ontologia 
Tipo de 
reasoner 

SPARQL SWRL OWL Pellet 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

É de suma importância realizar a verificação para aferir a compatibilidade entre as 

tecnologias da web semântica definidas para o desenvolvimento. Essa verificação é formalizada 

no Quadro 19 – Matriz de compatibilidade das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 

serviço de conhecimento, onde é aferido que esse cenário é considerado ideal, visto que permite 

a execução plena do procedimento na etapa de formalização com o apoio do editor de 

ontologias. Também é constatado que as tecnologias da web semântica utilizadas são 

compatíveis entre si. 
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Quadro 19 – Matriz de compatibilidade das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 

serviço de conhecimento 

 
OWL 

Full 
 

SWRL 
SPAR

QL 
Pellet 

Apach

e Jena 
Protég

é 

Linguagem da ontologia: OWL Full       

Linguagem de regras: SWRL S      

Linguagem de consultas: SPARQL S S     

Tipo de reasoner: Pellet S S S    

Mecanismo de inferência: Apache Jena S S S S   

Editor de ontologias: Protégé S S S S S  

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

O procedimento de construção do modelo semicomputável se inicia com o 

mapeamento entre o item “fontes de recursos de informação e conhecimento do DESC” e as 

classes e propriedades de dados da ontologia proveniente da etapa de conceitualização. Esse 

mapeamento é formalizado no Quadro 20 – Mapeamento entre fontes de informação e 

conhecimento e ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento. 

 

Quadro 20 – Mapeamento entre fontes de informação e conhecimento e ontologia utilizada 

pelo serviço de conhecimento 

URI classe 

ontologia 
URI 

propriedades de 

dados ontologia 

Campo da fonte de 

informação e 

conhecimento 

Fontes de 

informação e 

conhecimento 

Exemplo 

http://egc.ufsc.br#

municipality 
http://egc.ufsc.br

#codeIBGE 
Código do município Serviço PIB/ 

Serviço IDH 
4205407 

 http://egc.ufsc.br

#nameOfficialB

R 

Nome do município Serviço PIB Florianópolis 

http://aims.fao.or

g/aos/geopolitica

l.owl#population

Total 

População (nº de 

habitantes) 
Serviço PIB 477.798 

http://egc.ufsc.br

#GDPPerCapita 
PIB per capita Serviço PIB 39.048 

http://aims.fao.or

g/aos/geopolitica

l.owl#HDITotal 

IDH Serviço IDH 0,85 

http://egc.ufsc.br#

mesoregion 
http://egc.ufsc.br

#codeIBGE 
Código da 

mesorregião 
Serviço PIB 4205 

http://egc.ufsc.br

#nameOfficialB

R 

Nome da 

mesorregião 
Serviço PIB Grande 

Florianópolis 
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http://egc.ufsc.br#

microregion 
http://egc.ufsc.br

#codeIBGE 
Código da 

microrregião 
Serviço PIB 42016 

http://egc.ufsc.br

#nameOfficialB

R 

Nome da 

microrregião 
Serviço PIB Florianópolis 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Para relacionar as instâncias da ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento, são 

identificadas as propriedades de objetos necessárias, conforme é apresentado no Quadro 21 – 

Mapeamento das propriedades de objetos da ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento. 

 

Quadro 21 – Mapeamento das propriedades de objetos da ontologia utilizada pelo serviço de 

conhecimento 

URI propriedade de objeto URI da classe domain URI da classe range 

http://aims.fao.org/aos/geopolitic

al.owl#isInGroup 
http://egc.ufsc.br#municipality http://egc.ufsc.br#mesoregion ou 

http://egc.ufsc.br#microregion 

http://egc.ufsc.br/hasClassificatio

n 
http://egc.ufsc.br/municipality http://egc.ufsc.br/classification 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Com base nos quadros anteriores, são criadas instâncias na ontologia utilizada pelo SC 

com o auxílio do editor de ontologias. O intuito da criação de instâncias é emular as fontes de 

informação e conhecimento do DESC, o que facilita a construção de regras e de consultas para 

atender aos requisitos do serviço de conhecimento, como apresenta a Figura 21 – Instâncias da 

ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento. 

 

Figura 21 – Instâncias da ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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As regras especificadas no DESC são implementadas em SWRL, conforme foi 

definido no Quadro 18 – Tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do 

serviço de conhecimento. As regras construídas são formalizadas no Quadro 22 – Regras do 

serviço de conhecimento. 

 

Quadro 22 – Regras do serviço de conhecimento 

Nome da 

regra 
Descrição da regra Regra implementada 

Regra 1 Para a classificação de prioridade 

Baixa, o município com o PIB per 

capita maior ou igual a R$ 1.000,00 e 

o IDH maior ou igual a 0.5 recebe 

prioridade baixa 

egc:municipality(?m) ^ geo:HDITotal(?m, ?v2) ^ 

egc:GDPPerCapita(?m, ?v1) ^ 

swrlb:greaterThanOrEqual(?v1, 1000) ^ 

swrlb:greaterThanOrEqual(?v2, 0.5) -> 

egc:hasClassification(?m, egc:LOW) 

Regra 2 Para classificação de prioridade Alta, 

o município com o PIB per capita 

menor que R$ 1.000,00 e o IDH 

menor que 0,5 recebe prioridade alta 

egc:municipality(?m) ^ geo:HDITotal(?m, ?v2) ^ 

egc:GDPPerCapita(?m, ?v1) ^ 

swrlb:lessThan(?v1, 1000) ^ swrlb:lessThan(?v2, 

0.5) -> egc:hasClassification(?m, egc:HIGH) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

A implementação das regras é facilitada com o uso do editor de ontologias, como pode 

ser visualizado na Figura 22 – Regras do serviço de conhecimento. 

 

Figura 22 – Regras do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

As questões de competência especificadas no DESC são transcritas de linguagem 

natural para linguagem de consultas SPARQL, conforme foi definido no Quadro 18 – 
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Tecnologias da web semântica utilizadas no desenvolvimento do serviço de conhecimento e 

formalizadas no Quadro 23 – Consultas do serviço de conhecimento. 

 

Quadro 23 – Consultas do serviço de conhecimento 

Questões de competência Consulta implementada 

QC 1: Quais as classificações de 

prioridades dos municípios? 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX egc: <http://egc.ufsc.br#> 
SELECT ?cod ?nam ?clas 
WHERE 
{?mun rdf:type egc:municipality . 
 ?mun egc:codeIBGE ?cod . 
 ?mun egc:nameOfficialBR ?nam . 
 ?mun egc:hasClassification ?clas } 
ORDER BY ?cod 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

A construção das consultas também é facilitada pelo editor de ontologias Protégé, 

conforme apresentado na Figura 23 – Consultas do serviço de conhecimento. Os resultados 

provenientes da inferência podem ser observados nesse editor de ontologias com o reasoner 

Pellet ativado e com a execução das consultas na aba Snap SPARQL Query. 

 

Figura 23 – Consultas do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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5.5 EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONHECIMENTO 

 

A etapa de implementação visa operacionalizar o modelo semicomputável proveniente 

da etapa anterior. Nesta etapa, confluem vários dos elementos desenvolvidos ao longo do 

método. O início da construção do serviço de conhecimento se dá com o acesso aos serviços 

PIB e IDH, que, respectivamente, são apresentados na Figura 24 – Acesso ao serviço PIB e 

Figura 25 – Acesso ao serviço IDH. 

 

Figura 24 – Acesso ao serviço PIB 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Ambos os serviços são especificados no item “fontes de informação e conhecimento 

do DESC”. Eles possuem modelos heterogêneos de dados que compartilham o mesmo código 

de município, conforme apresentado na etapa de conceitualização na Figura 18 – Modelagem 

de classes do serviço de conhecimento. 
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Figura 25 – Acesso ao serviço IDH 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Ressalta-se a ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento proveniente da etapa 

de formalização. A ontologia é um artefato que compõe o projeto do serviço de conhecimento, 

conforme apresentado na Figura 26 – Ontologia importada para o projeto do SC. 

 

Figura 26 – Ontologia importada para o projeto do SC 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

As informações provenientes dos serviços PIB e IDH são anotadas semanticamente 

através da ontologia importada para o projeto. O framework Apache Jena realiza a criação de 
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instâncias com base nas classes dessa ontologia em memória, conforme é apresentado na Figura 

27 – Criação de instâncias na ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento. A criação de 

instâncias é apoiada pelo Quadro 20 – Mapeamento entre as fontes de informação e a ontologia 

e Quadro 21 – Mapeamento das propriedades de objetos utilizadas da ontologia. 

 

Figura 27 – Criação de instâncias na ontologia utilizada pelo serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

As consultas que obtêm o resultado da inferência são implementadas no código-fonte 

do serviço de conhecimento, conforme apresentado na Figura 28 – Criação de consultas no 

serviço de conhecimento. Essa consulta é proveniente do Quadro 23 – Consultas do serviço de 

conhecimento, e as regras necessárias para inferência são provenientes do Quadro 22 – Regras 

da ontologia do serviço de conhecimento, tendo sido incorporadas ao código da ontologia. 
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Figura 28 – Criação de consultas no serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Conforme apresentado na Figura 29 – Requisição ao serviço de conhecimento, conclui-

se então a implementação do serviço de conhecimento. 

 

Figura 29 – Requisição ao serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Realiza-se um simples teste do serviço de conhecimento através de uma aplicação web, 

na qual é consumida a funcionalidade uso 1 – Listar os municípios com suas respectivas 
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classificações, especificada no DESC. Esse teste é demonstrado na Figura 30 – Teste do serviço 

de conhecimento, com os municípios e as suas classificações atribuídas como base na inferência 

realizada pelo SC. 

 

Figura 30 – Teste do serviço de conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Por fim, constata-se o funcionamento correto do serviço de conhecimento 

desenvolvido. Abaixo é apresentado um resumo do teste realizado no Quadro 24 – Dados 

utilizados para testes. 

 

Quadro 24 – Dados utilizados para testes 

Municípios Valor do IDH 

(serviço IDH) 
Valor do PIB per 

capita (serviço 

PIB) 

Resultado 

esperado 

(prioridade 

esperada para o 

município) 

Resultado obtido 

(prioridade 

atribuída pelo SC) 

Mun. 1 0,4 R$ 999,00 ALTA ALTA 

Mun. 2 0,4 R$ 999,00 ALTA ALTA 

Mun. 3 0,4 R$ 999,00 ALTA ALTA 

Mun. 4 05 R$ 1.000,00 BAIXA BAIXA 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foi demonstrada de forma detalhada a viabilidade do método proposto 

para desenvolver serviços de conhecimento. A execução do método iniciou-se com a etapa de 

especificação, em que foi realizado o procedimento de especificação da ontologia para o SC, 

que resulta no ORSD. Nessa etapa, podem ser destacadas as questões de competência que 

representam os requisitos funcionais da ontologia. Posteriormente, o procedimento de 

especificação de requisitos do SC resulta no DESC. 

Na etapa de conceitualização, foi realizado o procedimento de reúso de ontologia para 

atender ao SC, o que representa um ganho de agilidade no desenvolvimento. Posteriormente, 

realizou-se o procedimento de definição da arquitetura do serviço de conhecimento. 

A etapa de formalização objetiva a construção de um modelo de conhecimento 

semicomputável que utiliza a ontologia reusada na etapa de conceitualização e nas tecnologias 

da web semântica. Na formalização, são envolvidos os procedimentos de definição das 

tecnologias de desenvolvimento e de construção do modelo semicomputável. 

Na implementação, o objetivo é operacionalizar o modelo concebido na etapa de 

formalização. Para tal, é sugerido um framework voltado para a realização de inferências, e são 

apresentadas orientações gerais para a construção do serviço de conhecimento. 

Nessa demonstração, foram utilizados o editor de ontologias Protégé versão 5.2.0, o 

framework Apache Jena versão 3.1.0, o reasoner Pellet provido pelo framework Openllet 

versão 2.6.4 e o framework Spring Boot versão 2.1.5.RELEASE. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Esta pesquisa, de forma multidisciplinar, abordou a problemática no desenvolvimento 

de serviços de conhecimento, que é caracterizada pela necessidade da aplicação das ontologias 

e tecnologias da web semântica no desenvolvimento de serviços de conhecimento, em especial 

para apoiar os desenvolvedores inseridos em projetos de EC. 

Desse modo, o objetivo geral do trabalho de propor um método para o 

desenvolvimento de serviços de conhecimento foi alcançado, visto que, para atender ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa, foram apresentados elementos da Engenharia de 

Software e da Engenharia do Conhecimento com base na literatura. Essas duas disciplinas são 

fundamentais para a pesquisa em função de o conhecimento ser abordado pela EC e os serviços 

pela ES. Assim, é estabelecida uma fundamentação, inclusive histórica, dos elementos 

convergentes no desenvolvimento desse tipo de serviço. 

Por conseguinte, o segundo objetivo específico da dissertação foi alcançado, já que o 

trabalho discute o estado da arte dos serviços de conhecimento no que se refere às abordagens, 

tecnologias e arquiteturas utilizadas no desenvolvimento, em que se observou o papel central 

das ontologias e das tecnologias da web semântica para o atual desenvolvimento de serviços de 

conhecimento e como estas são empregadas. Além disso, constatou-se uma convergência no 

sentido de primeiro construir uma ontologia, seguida pelo estabelecimento de uma base de 

conhecimento e do atendimento aos requisitos através de consultas e inferências. Norteado pela 

DSR, o conhecimento obtido a partir desse estado da arte é incorporado na proposição do 

método. 

Com a proposição do método, atende-se ao terceiro objetivo específico do trabalho. O 

método proposto emprega a consolidada metodologia de desenvolvimento de ontologias NeOn 

para garantir robustez e agilidade nas etapas e nos procedimentos. Essas etapas e procedimentos 

são facilitados pelo estabelecimento de uma arquitetura de referência do serviço de 

conhecimento e de uma organização para se construir um modelo de conhecimento 

semicomputável. 

Por meio da aplicação do método em cenário simulado, foi alcançado o quarto objetivo 

específico, sendo demonstrada a capacidade do método em prover serviços de conhecimento 

de forma detalhada, além da capacidade de inferência, flexibilidade na definição das tecnologias 

utilizadas, entre outras vantagens. O método efetivamente apoia os desenvolvedores, que são 

orientados por meio de etapas e procedimentos na construção, evitando o desenvolvimento de 

maneira ad hoc e sem diretrizes. 
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O método proposto para o desenvolvimento de serviços de conhecimento é aplicável 

a diversos domínios. Nesse sentido, os trabalhos futuros inicialmente são voltados para a 

aplicação prática desse método nas organizações, sendo necessário, por exemplo, organizar os 

conhecimentos requeridos em cada procedimento. Também é importante pesquisar novas 

tecnologias no âmbito da web semântica, como, por exemplo, o SPARQL Inference Notation 

(SPIN), que é uma linguagem de regras. 

No tocante à literatura, uma direção futura de pesquisa é a fusão de conhecimento, que, 

segundo Fan, Wang e Liu (2016), tem origens na fusão de informação, sendo importante para 

os serviços de conhecimento na aquisição e na utilização de conhecimento proveniente de 

fontes heterogêneas, inclusive outros serviços. 
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