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1.  Título 

LinkedDataBR - Exposição, compartilhamento e conexão de recursos de dados 

abertos na Web (Linked Open Data) 

2. Coordenador 

Profa. Maria Luiza Machado Campos 

Departamento de Ciência da Computação (DCC) 

Instituto de Matemática (IM) - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

CV lattes: http://lattes.cnpq.br/0659658820912418 

 

Bloco C, CCMN, Sala E-2206, Ilha do Fundão, 21.945-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 

 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (1978), mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (1984) e doutorado em Information Systems - University Of 

East Anglia (1993). Atualmente é professora e pesquisadora junto ao Programa de 

Pós-graduação em Informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e bolsista 

de produtividade nível 2  do CNPq. Atua há 30 anos na área de integração de 

informações, com ampla experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento em 

Banco de Dados, Data Warehousing, Gerência de Metadados, Ontologias e 

Organização/ Gestão do Conhecimento. 

3. Resumo 

O projeto tem por objetivo criar ferramentas e diretrizes associadas para a exposição, 

compartilhamento e interligação de recursos de dados na forma de Linked Open Data, 

oferecendo um ambiente que seja principalmente simples de ser utilizado por 

interessados em disponibilizar seus recursos de dados e associá-los a outros recursos 

existentes, estimulando a publicação de dados na Web. Assim, constituem 

funcionalidades esperadas deste ferramental mecanismos de importação, limpeza, 

tratamento, inter-relacionamento com recursos na Web, anotação e referência a 

mecanismos de controle terminológico (ontologias). Contempla ainda a criação de 

grupo de interesse e mobilização para apoio e estímulo à iniciativa de Linked Open 

Data no Brasil e sua inserção no cenário de dados abertos interligados mundial. 

4. Abstract 

The main goal of this project is to develop a set of tools and associated guidelines to 

support the exposure, sharing and association of data resources in the form of Open 

Linked Data, offering a user-friendly environment to stimulate the publication of data 
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and their association to other existing data. Central functionalities to be included are 

data cleaning, transformation, association, annotation and referencing to terminology 

mechanisms. The project also contemplates the establishment of an interest group to 

foster and support a Linked Open Data initiative in Brazil, helping to connect brazilian 

data resources to the international linked data cloud.  

5. Parcerias 

5.1 Parcerias externas: 

 Universidade do Espírito Santo (UFES) / Grupo NEMO (http://nemo.inf.ufes.br) 

Giancarlo Guizzardi – é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, Nível 2, 

possui doutorado (com a mais alta distinção) pela University of Twente (2005), 

Holanda e pós-doutorado pelo Laboratory of Applied Ontology - LOA (2006), Itália.  

Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, onde 

coordena o grupo NEMO de pesquisas em Ontologias e Modelagem Conceitual, além 

de membro do Comitê-Executivo do IAOA (International Association for Ontologies and 

Applications). Desde 2003 tem sido cientista visitante, colaborador de Pesquisa e 

Pesquisador Associado ao LOA-Instituto de Ciências e Tecnologia da Cognição (ISTC) 

em Trento, Itália. Interesse em pesquisa em modelagem conceitual e web semântica. 

É membro do Comitê Executivo da principal organização internacional de pesquisa e 

educação em Ontologias, a International Association on Ontologies and Applications 

(IAOA) e Coordenador do seu sub-comitê de difusão internacional (International 

Outreach). Recentemente recebeu convite do Governo Federal através do E-PING 

(Programa de Interoperabilidade do Governo) para atuar como Consultor na Área de 

Modelagem Semântica de Dados Enriquecida com Ontologias. Foi coordenador do 

Painel “Semantics and People” na edição de 2010 do Fórum Mundial de 

Interoperabilidade Governamental (GIF - Global Interoperability Framework 2010), 

evento do United Nations Development Program (UNDP). Maiores detalhes em: 

http://lattes.cnpq.br/5297252436860003 . A sua atuação será no tratamento e 

enriquecimento semântico dos dados. 

 Amtera - Semantic Systems (http://www.amtera.com.br) 

Empresa brasileira sediada no Rio de Janeiro, possui como foco de negócio o 

desenvolvimento de produtos baseados em tecnologias semânticas. A participação da 

empresa como parceira no projeto está associada ao suporte da criação do caso de 

uso exemplar do protótipo envolvendo o consumo de Linked Data. 

Leonardo Souza -  Sócio-fundador e CTO da Amtera Semantic Systems. Possui ampla 

experiência em desenvolvimento de software, tendo atuado em vários projetos na área 

de Petróleo e Gás. Atua na área de bancos de dados espaciais, sistemas 

geoespaciais. Maiores detalhes em: http://lattes.cnpq.br/9247134167264615 

 Universidad Politécnica de Madrid / Grupo OEG (http://www.oeg-upm.net/) 

Asunción Gómez-Pérez – professora titular da Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM, Espanha), atualmente é diretora do Departamento de Inteligencia Artificial 

(2008). Suas principais áreas de investigação são: engenharia de ontologias, web 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnemo.inf.ufes.br%2Fpt-br%2Fsobre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyeCIGP0xHxljbcXV4jlZscqf-Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F5297252436860003&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzWKZ1hE6COLi8q6uRpWpqBm8c-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oeg-upm.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimSrXRha0BwGpZ25BBVu3CkE5ZQ
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semântica e gestão do conhecimento. Possui mais de 150 artigos e é autora do livro 

sobre Engenharia de Ontologias.  Maiores detalhes em: 

http://www.dia.fi.upm.es/index.php?page=asuncion-gomez-perez-2 

Oscar Corcho –  PhD, é professor do Departamento de Inteligencia Artificial, Facultad 

de Informática, Universidad Politécnica de Madrid (UPM, Espanha).  Ele pertence ao 

grupo Ontology Engineering Group, em UPM. Seus principais interesses são web 

semântica, e-Ciência e Engenharia de Ontologias.  Publicou os livros “Ontological 

Engineering" e "A layered declarative approach to ontology translation with knowledge 

preservation" e mais de 50 artigos publicados.  Maiores detalhes em:    

http://www.dia.fi.upm.es/index.php?page=oscar-corcho&hl=en_US 

Os professores acima citados lideram alguns projetos de pesquisa na área de LOD. 

Dentre estes, podemos ressaltar o projeto realizado em parceria com o Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) e o Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), 

ambos na Espanha, na interconexão dos dados utilizando LOD. 

 Digital Enterprise Research Institute (DERI) (http://www.deri.ie/) 

Instituto de pesquisa em Web Semântica localizado na Irlanda, é reconhecido como 

líder internacional em pesquisas em Ciência da Web e um dos principais atores 

mundiais em pesquisa de Linked Data.  A participação do DERI está associada ao 

suporte ao uso do ferramental existente em Linked Data e a troca de experiências em 

implementação de repositórios em Linked Open Data.  

Sean O‟Riain - lider do grupo de eBusiness do Digital Enterprise Research Institute 

(DERI). Atua nas áreas de extração semântica da informação, buscas semânticas, 

proveniência e Linked Data. Atuou em pesquisa e desenvolvimento no European 

Software Centre (Hewlett Packard). Possui atuação em projetos de integração de 

grandes bases de dados, análise de dados e tecnologias de banco de dados. Como 

parte do Semantic Infrastructure Research Group da HP foi responsável pela 

disseminação e aplicação dessas tecnologias dentro da HP. Maiores detalhes em: 

http://www.deri.ie/about/team/member/sean_o'riain/ 

Andre Freitas – doutorando do Digital Enterprise Research Institute (DERI), instituto de 

pesquisas focado em Web Semântica localizado na Irlanda. Atua nas áreas de 

„semantic data mining‟, proveniência, buscas semânticas e mecanismos flexíveis de 

query para a Web de Dados. Possui atuação em TI em diversas indústrias incluindo 

Petróleo e Gás, Healthcare, Médica, Bancos, Telecom e Segurança.  Andre Freitas 

também é sócio-fundador da empresa Amtera (descrita acima). 

5.2 Experiência dos Proponentes – Equipe UFRJ 

A coordenadora do LinkedDataBR, Profa. Maria Luiza Machado Campos 

(http://lattes.cnpq.br/0659658820912418) tem quase 30 anos de experiência em 

integração de dados, esteve por 8 anos vinculada à Gerência de Banco de Dados da 

Fundação IBGE, onde pode vivenciar as demandas da sociedade com relação a 

dados dos órgãos de governo e as dificuldades de descrição e integração desses 

dados. Após seu ingresso na UFRJ tem coordenado e participado ativamente de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de data warehousing, gerência de 

metadados, organização do conhecimento, web semântica e engenharia de 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dia.fi.upm.es%2Findex.php%3Fpage%3Doscar-corcho%26hl%3Den_US&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqtE3hv7GoWbjY3eWRZRszHQhu7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deri.ie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3saKMLdqqIGBknOfcsgzMfBeRdg


 5 

ontologias, todos esses temas diretamente associados ao presente projeto. Orientou 

dezenas de dissertações, projetos de final de curso e algumas teses de doutorado  

nestes temas e  é uma das coordenadoras do grupo de pesquisa GRECO (Grupo de 

Engenharia do Conhecimento), ligado ao Programa de Pós-graduação em Informática 

da UFRJ. Possui ampla experiência de gerenciamento de projetos de pesquisa, com 

financiamento de órgãos de fomento e empresas, a exemplo de projetos junto à 

FINEP, FAPERJ, CNPq e CENPES.  

Os demais membros do grupo GRECO vinculados a esta proposta, também tem forte 

atuação em temas da área.  

O Prof. Marcos Borges (http://lattes.cnpq.br/5378961528259963), bolsista de 

produtividade em pesquisa do CNPq, Nível 1D, tem longo histórico de pesquisa em 

Gestão do Conhecimento, Suporte por Computador ao Trabalho Cooperativo e 

Interface Homem-Computador, com ampla produção nestas áreas. No projeto, apoiará 

em especial as atividades relativas a aspectos de interface e colaboração associados 

ao ferramental planejado.   

A Profa. Jonice Oliveira (http://lattes.cnpq.br/0990344839864230) tem como área de 

interesse original Gestão do Conhecimento e Integração de Informações, tendo mais 

recentemente  pesquisado nos temas de Análise de Redes Sociais e Web Semântica  

Atua também na área de computação autonômica, podendo contribuir com a 

identificação dos recursos e sua semântica.  

A Profa. Adriana Vivácqua (http://lattes.cnpq.br/6494676052801758), por sua vez, 

atua nas áreas de Interface Humano-Computador, Agentes e Visualização de 

Informações.  

O Prof. João Carlos Pereira da Silva (http://lattes.cnpq.br/9413102524215939) 

possui vasta experiência em programação em lógica, linguagem natural, revisão de 

crenças, lógicas não-monotônicas e inteligência artificial. A contribuição destes 

pesquisadores se dará em suas respectivas áreas de interesse, de especial 

importância para o GT-LODBR. 

Além da contribuição dos professores supracitados, este projeto possui participantes 

externos que são referências na área de Web Semântica e atualmente têm se 

destacado na pesquisa em LOD.  
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6. Duração do projeto 

 

7. Sumário executivo 

7.1. Contextualização e Motivação 

A Web tornou-se o principal meio de disseminação de informações digitais, valendo-se 

especialmente da publicação e interligação de documentos  e posteriormente como 

poderoso canal de comunicação e relacionamento através das redes sociais. Além 

disso, consolidou-se como front-end para acesso a dados, publicados dinamicamente 

através de aplicações especialmente desenvolvidas para este ambiente. No entanto, 

esses dados permanecem ainda em silos, onde pouco ou nenhum compartilhamento e 

interligação de recursos são praticados. Como exemplo, tomemos a grande 

quantidade de dados governamentais disponíveis na Web, gerados a partir das muitas 

iniciativas de e-gov e open-government, que defendem a ampla divulgação de dados 

aos cidadãos e organizações. No entanto, o consumo conjunto e reutilização desses 

dados ainda é difícil, dada suas interfaces voltadas apenas para consulta ou extração 

ad-hoc, além dos altos custos e problemas envolvidos na análise de dados. Nesse 

sentido, as iniciativas de Linked Open Data (LOD) propõem o uso de padrões abertos, 

suportados pelo W3C, para exposição de dados na Web por meio de princípios 

simples, inspirados no sucesso da „Web de Documentos‟, envolvendo padronização da 

semântica por trás dos dados. LOD usa tecnologias da Web Semântica para publicar 

dados estruturados na Web e criar ligações entre dados de diferentes fontes de dados. 

Segundo Tim Berners-Lee [3], seus princípios são: 

1. Usar URIs como nomes para recursos 
2. Usar URIs HTTP de forma que pessoas possam procurar por estes nomes 
3. Quando alguém procura uma URI, fornecer informação RDF útil 
4. Incluir sentenças RDF que ligam a outras URIs para que possam descobrir outros 
recursos. 
 

Linked Data tem atraído a atenção de órgãos governamentais, onde eco-sistemas de 

cooperação entre Governo e população podem ser criados através da publicação de 

dados na Web de uma forma padronizada. Transparência no uso dos recursos 
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públicos e maximização do retorno sobre dados governamentais públicos, através de 

colaboração com a população surgem com primeiros casos de uso em Linked Data. 

Adicionalmente, conforme diversos setores do Governo venham a disponibilizar seus 

dados como Linked Data, é esperada maior integração entre diferentes bases de 

dados, diminuindo as barreiras para a colaboração e para o reuso desses dados em 

novos contextos dentro do governo. Em síntese, Linked Data potencializa uma 

melhoria na gestão pública em algumas dimensões, incluindo: (1) maior acessibilidade 

de dados para os gestores e tomadores de decisão; (2) diminuição da distância entre 

serviços públicos e usuários, permitindo uma intensificação do diálogo e colaboração 

entre essas partes; (3) aumento da transparência no uso de recursos públicos. 

A criação de ferramental para apoiar este tipo de iniciativa é o foco desta proposta. Em 

uma segunda fase do projeto, seria contemplada uma experimentação mais ampla e o 

envolvimento de órgãos provedores de dados na publicação de seus recursos na 

forma de Linked Data.  

Iniciativas deste tipo já começam a ganhar corpo em outros países. Exemplos 

interessantes são os do Governo Britânico, dos Estados Unidos e da Espanha. Em 

2009, o governo britânico passou a adotar Linked Data como padrão oficial para 

publicação de dados de domínio público [4], esperando-se que dados de educação, 

justiça, finanças, dentre outros, sejam progressivamente disponibilizados e interligados 

seguindo este padrão. Durante as eleições de maio de 2010, autoridades locais 

britânicas foram encorajadas a publicar os resultados das urnas na forma de Linked 

Data (http://openelectiondata.org/). Aplicativos desenvolvidos por órgãos externos ao 

Governo Britânico, baseados nos dados já disponibilizados, já podem ser encontrados 

[5] [6].  Por sua vez, de maneira descentralizada, dados públicos nos Estados Unidos 

e na Espanha estão sendo publicados como Linked Data. Iniciativas como o Data-Gov 

Wiki [1], do Rensselaer Politechnic Intitute, e o Projeto GeoLinkedData [2], da 

Universidade de Madrid, tem também o objetivo de catalizar o uso de Linked Data, 

transformando dados governamentais públicos [7] [8], disponibilizados nos mais 

diversos formatos, para padrões de Linked Data.  Em especial, a iniciativa da 

Asociación Española de Linked Data (AELID), visa estimular a investigação em Linked 

data na Espanha e na Europa, além de criar uma rede de pesquisadores de forma a 

favorecer o intercâmbio de conhecimentos e experiências no tema. Os professores 

Asuncion Gomez-Perez e Oscar Corcho, coordenadores desta associação, em recente 

visita ao Brasil, enfatizaram seu interesse  em colaborar com iniciativas semelhantes 

em nosso país. O projeto europeu “LOD Around The Clock (LATC) Support Action 

(http://latc-project.eu/) foi também recentemente aprovado, visando apoiar instituições 

e pessoas na publicação e consumo de Linked Open Data.  

7.2. Objetivo Geral 

O projeto detalhado nessa proposta tem por objetivo a construção de uma infra-

estrutura inicial de suporte à criação de repositórios de dados governamentais públicos 

utilizando os padrões de Linked Data. Para tal, um conjunto de aplicativos será 

desenvolvido tendo por objetivo o fornecimento de um conjunto de serviços básicos de 

transformação, curagem, publicação, consulta e busca de dados.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenelectiondata.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5RV-F6TEMnxDxvS8wgJsir016Jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenelectiondata.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5RV-F6TEMnxDxvS8wgJsir016Jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenelectiondata.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5RV-F6TEMnxDxvS8wgJsir016Jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenelectiondata.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5RV-F6TEMnxDxvS8wgJsir016Jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenelectiondata.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5RV-F6TEMnxDxvS8wgJsir016Jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopenelectiondata.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5RV-F6TEMnxDxvS8wgJsir016Jg
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7.3. Justificativa e Benefícios 

A disponibilização dos serviços planejados traz o potencial de catalisar a padronização 

de dados governamentais públicos no Brasil. O conjunto de serviços oferecidos terá 

usuários em ambos os ciclos de produção e consumo de dados.  

Usuários típicos produtores de dados incluem: 

1. Organizações governamentais: Nesse domínio estão incluídos quaisquer setores do 

Governo, produtores de dados de interesse público, em qualquer esfera administrativa 

(municipal, estadual e federal).  Exemplos de organizações desse tipo incluem IBGE, 

Instituto Pereira Passos, Tribunal de Contas da União, Ministérios, Secretarias 

municipais e estaduais. 

2. Organizações não-governamentais: ONGs com interesse em organizar e publicar 

dados públicos. Exemplo de organizações desse tipo incluem a ONG Transparência 

Brasil. 

3.  Universidades e Institutos de Pesquisa: Incluem-se nesse domínio pesquisadores 

com interesse na divulgação de dados/produtos científicos.  

Usuários consumidores de dados incluem: 

1. Organizações governamentais: Setores do governo podem utilizar dados públicos 

gerados por outras áreas em regime de colaboração intersetorial. Dados podem ser 

utilizados para propósitos de autitoria e fiscalização. 

 2. Organizações não-governamentais: ONGs focadas na análise e auditoria de dados 

governamentais. 

3. Universidades e Institutos de pesquisa: Dados científicos ou governamentais podem 

ser utilizados como insumo para pesquisas. 

4. Empresas privadas: Empresas interessadas na geração de aplicativos sobre dados 

de interesse público. Órgãos de imprensa.  

5. População: Tipicamente usuários finais, acessando os produtos (aplicativos, 

relatórios, análises) dos demais atores. 

Os casos de uso abaixo exemplificam cenários de uso do repositório: 

Caso de Uso I (Transparência): Atualmente alguns setores do Governo disponibilizam 

dados na Web em formatos não padronizados (Excel, PDF, etc). A falta de 

padronização desses dados cria barreiras para que terceiros possam consumir e 

analisar esses dados, reduzindo a transparência efetiva do governo. Dados 

relacionados a gastos públicos, licitações e contratos podem ser disponibilizados como 

Linked Open Data, facilitando a criação de aplicativos para o consumo e análise sobre 

esses dados por parte de terceiros, aumentando a transparência efetiva. 

Caso de Uso II (Colaboração Governo-população): Dados de inteligência contendo 

estatísticas sobre assistência social, educação e violência podem ser disponibilizados 

como Linked Data, facilitando que terceiros possam consumir e analisar esses dados. 

Esse processo maximiza o retorno sobre o investimento na coleta e curagem dos 

dados. 

Caso de Uso III (Visibilidade de serviços públicos e privados): Serviços de utilidade 

pública tais como pontos de interesse, informações sobre comércio, transporte, 

eventos, informações de trânsito podem ser concentrados em repositórios Linked Data 

para que aplicativos desenvolvidos por empresas, orgãos de imprensa e cidadãos 
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possam utilizá-los para diversas finalidades. Dentro desse cenário, uma empresa pode 

desenvolver um aplicativo móvel com os principais pontos de interesse, comércio e 

utilidade pública para turistas, enquanto um site de notícias pode listar os principais 

eventos na cidade. 

Caso de Uso IV (Integração inter-setorial): Bases de dados entre setores do 

Governo podem ser integradas com maior facilidade utilizando os padrões de Linked 

Data. Isso permite que diferentes setores do Governo possam colaborar em maior 

proximidade para a solução de problemas comuns. Secretarias de assistência social, 

por exemplo, podem utilizar dados de educação e saúde para coordenar estratégias 

mais efetivas na solução de problemas sociais. 

7.4. Descrição do Projeto 

O projeto tem como foco a criação de um conjunto de serviços para a criação, 

publicação e armazenamento de Linked Open Data. 

7.4.1. Serviços de criação de Linked Open Data 

Ainda existe uma demanda não atendida por serviços que facilitem o processo de 

transformação de dados atualmente abundantes em formatos não padronizados 

(planilhas e modelos relacionais) em Linked Data. 

O processo de criação de Linked Data envolve um fluxo no qual os dados são 

inicialmente identificados e selecionados, sendo posteriormente curados, mapeados 

para representações semânticas, interligados e finalmente publicados. Cada elemento 

desse fluxo define um conjunto de serviços que serão criados no escopo do projeto 

proposto. O fluxo completo será executado através da interface Web do protótipo, que 

será alimentado com dados expostos pelas entidades produtoras e, após o 

processamento, eles serão explorados por entidades consumidoras, conforme 

ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Ambiente do LinkedDataBR 

Descrevemos abaixo as etapas de execução desse fluxo (em azul): 

Identificação e seleção de dados: Será disponibilizado um aplicativo Web que 

permitirá que usuários definam fontes de dados e selecionem atributos a serem 
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transformados em Linked Data. Dados exportados como planilhas, XML ou SQL 

dumps poderão ser carregados dentro do repositório. 

Formulários de entrada de dados: Interfaces Web para entrada de dados dentro de 

um conjunto de domínios bem definidos (tais como eventos públicos, serviços 

públicos, informações comerciais, etc) serão disponibilizadas. 

Limpeza, conversão e transformação: A partir da seleção dos atributos, será 

disponibilizado um serviço de curagem de dados. Um conjunto pré-definido de filtros 

de qualidade poderão ser utilizados para a eliminação de dados de baixa qualidade. 

Em seguida operações de transformação de formatação e conversão/definição de 

unidades de medida poderão ser realizadas, seguidas de um processo de 

classificação dos dados. 

Mapeamento: O conjunto de dados finais deverá ser mapeado no novo modelo de 

dados, visível na Web de Dados. Ontologias, também conhecidas como vocabulários 

no contexto da Web de Dados, constituem o modelo de representação desses dados 

na Web de Dados. O protótipo irá conter um serviço de mapeamentos/sugestão de 

mapeamentos entre o modelo original e o modelo final. Usuários poderão utilizar 

entidades presentes no repositório de vocabulários interno ao protótipo. 

Interligação: Sugestões de links com recursos (URIs) na Web de dados serão 

disponibilizados, garantindo que o dataset está interconectado com outros datasets na 

Linked Data Cloud. 

Armazenamento e Publicação: Por fim os dados serão armazenados e publicados 

utilizando os princípios da Web de Dados, ficando a partir desse momento visíveis e 

disponíveis para consumo na Web. 

7.4.2. Implementação de um workflow de criação de Linked Data 

Diversas ferramentas código-aberto existem atualmente para suporte à criação de 

Linked Data. No entanto, usuários técnicos precisam passar por uma curva de 

aprendizado íngreme para que consigam dominar o uso dessas ferramentas.  Nessa 

etapa será definido e implementado um workflow de criação de Linked Data com o 

objetivo de facilitar e automatizar o processo de configuração e uso das ferramentas 

existentes, orquestradas com o conjunto de ferramentas criadas no âmbito do próprio 

projeto. 

7.4.3. Implementação de caso de uso exemplar 

O projeto proposto inclui a implementação de um caso de uso exemplar no qual o 

protótipo será utilizado para a transformação de um dataset público em Linked Data. 

7.5. Serviços a serem ofertados pela RNP 

O protótipo gerado poderá ser utilizado como base na criação de serviços de 

transformação, armazenamento e publicação de Linked Data utilizando a infra-

estrutura da RNP. O conjunto de serviços poderá ser oferecido a organizações que 

tenham interesse em disponibilizar seus dados na Web de Dados.  
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7.6. Resultados Esperados 

 Padronização de dados governamentais; 

 Aumento do número de repositórios de dados de interesse público; 

 Estímulo de criação de bases de dados com potencial de aplicabilidade dentro do 

contexto dos eventos da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos (dados que 

possibilitem o desenvolvimento de aplicativos de suporte aos eventos); 

 Diminuição das barreiras de colaboração com a população para a solução de 

problemas de interesse comum; 

 Maximização do Retorno de Investimento sobre os investimentos em dados 

abertos; 

 Diminuição das barreiras para criação de produtos internos  (relatórios, aplicativos, 

etc) sobre dados governamentais; 

 Aumento da transparência na gestão governamental; 

 Potencial de melhoria na tomada de decisão através da integração de dados entre 

setores do governo;  

8. Ambiente para testes do protótipo 

O protótipo a ser implementado será hospedado no servidor Web que está sendo 

solicitado neste projeto. Nele serão instalados o ferramental e os repositórios 

necessários para a infra-estrutura que irá prover os serviços propostos, todos com 

licenciamento open-source.  

Não há necessidade de nenhum outro equipamento especial, porém é importante que 

a interface de rede do servidor permita conexão de alta velocidade com a Internet, 

tendo em vista a natureza Web dos serviços. É necessário também capacidade de 

processamento e memória compatível com a demanda tanto da aplicação quanto do 

banco de dados que serão instalados no mesmo equipamento. Para atender esses 

requisitos, foi feita a especificação das configurações do servidor, conforme descrito 

no Anexo desta  proposta de projeto. 

Para o desenvolvimento e validação do protótipo, os integrantes da equipe utilizarão 

os  desktops solicitados neste projeto, com a configuração sugerida pelo Edital. 
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[7] National Statistics Institute (INE): http://www.ine.es/welcoing.htm 

[8] National Geographic Institute of Spain (IGN-E): http://www.ign.es 
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Anexo 1 - Configuração do Servidor 

 


