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RESUMO
A coleção de mamíferos do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento
Socioambiental

de

Macaé,

da

Universidade

Federal

do

Rio

de

Janeiro

(NUPEM/UFRJ), conta com mais de mil exemplares tombados e catalogados. Ela
representa a mastofauna de remanescentes de Mata Atlântica e de restingas do
litoral norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Atualmente, os dados da
coleção encontram-se catalogados em planilhas eletrônicas, o que dificulta o acesso
aos mesmos. Sendo assim, surgiu a necessidade de publicar esses dados de forma
que os mesmos sejam facilmente acessados e geridos. Este trabalho apresenta uma
aplicação que utiliza os princípios de Linked Data, o vocabulário RDF do padrão
Darwin Core e o método SHDM para publicar os dados da coleção de mamíferos do
NUPEM. Esta aplicação visa permitir que os dados sejam acessados de forma
amigável e os mesmos possam levar a mais dados, presentes em outros
repositórios, de forma a enriquecer os dados das amostras de espécies dessa
coleção.
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Linked
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Web

Biodiversidade, Coleção de mamíferos.
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ABSTRACT
The collection of mammals of Nucleus in Ecology and Socio-Environmental
Development in Macaé, Federal University of Rio de Janeiro (NUPEM/UFRJ), has
more than one thousand exemplars cataloged. It represents the mastofauna of
Atlantic Forest remnants and restingas of the north coast of Rio de Janeiro and south
of Espírito Santo. Currently, the data of the collection are cataloged in eletronic
spreadsheets, which makes it difficult to acess them. Therefore, it was necessary to
publish this data in a way that it could be easily accessed and managed. This work
presents an application that uses the principles of Linked Data, the RDF vocabulary
of the Darwin Core standard and the SHDM method to publish the data of the
mammalian collection of NUPEM. This application aims to allow the data is accessed
in a friendly way and the same lead to more data, present in other repositories, in
order to enrich the data of the samples of species of this collection.

Keywords: Linked Data, Semantic Web, Darwin Core, SHDM, Biodiversity,
Collection of mammals.
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1 INTRODUÇÃO
As coleções biológicas desempenham papel relevante à saúde pública,
agropecuária e demais setores econômicos. A partir da modelagem de dados
biológicos relacionados com outros dados ambientais é possível prever o
aparecimento e o alastramento de pragas agrícolas, doenças humanas e animais, o
que possibilita uma maior eficácia nas ações de combate as epidemias (PEIXOTO et
al., 2006).
Coleções biológicas são centros depositários de material biológico. As
coleções abrigam não só os espécimes coletados e estudados, mas também as
informações associadas aos indivíduos e às populações de cada espécie. Esses
dados biológicos, quando associados aos dados climáticos, meteorológicos,
edáficos, e outros, são essenciais tanto para a compreensão da vida no planeta (no
passado e no presente) quanto para a projeção de cenários futuros. Esses dados
também são importantes para o entendimento de padrões de mudanças da
biodiversidade e de seus impactos na sociedade, decorrentes da dinâmica dos
sistemas naturais e de intervenções humanas sobre o ambiente (PEIXOTO et al.,
2006).
O NUPEM/UFRJ (Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de
Macaé) é o núcleo de pesquisa da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
que integra o Campus UFRJ Macaé. Nele são desenvolvidos estudos que envolvem
desde aspectos da formação geológica da região até estudos relacionados a
espécies peixes e mamíferos. O NUPEM também mantém algumas coleções. Dentre
elas podemos citar a coleção de mamíferos que dispõem em seu acervo de
espécimes coletados nos sítios situados nos municípios do Rio de Janeiro como
Macaé, Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São
Francisco de Itabapoana, Silva Jardim e Cabo Frio. Há coletas que são realizadas
em sítios situados nos municípios do Espírito Santo como Presidente Kennedy,
Domingos Martins, Caparaó, Guaçuí e Linhares.
A coleção de mamíferos do NUPEM documenta a diversidade da região e
ajuda na compreensão da biodiversidade no espaço e no tempo, além de ser
essencial para a conservação. Atualmente, a coleção conta com mais de mil e
setecentos exemplares tombados e catalogados e representa a mastofauna de
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remanescentes de Mata Atlântica e de restingas do litoral norte do Rio de Janeiro e
sul do Espírito Santo.
Os dados da coleção encontram-se catalogados em planilhas eletrônicas, o
que dificulta o acesso aos mesmos por pessoas interessadas e também por
pesquisadores e alunos do NUPEM. Verificada essa inadequação acerca da
disponibilização dos referidos dados, observou-se a necessidade de fornecer uma
maneira que propiciasse o acesso dos dados, aos interessados, de uma maneira
eficaz.
Segundo Bizer, Heath e Berners-Lee (2009), Linked Data tem sido utilizado
como meio para a publicação de dados de forma a facilitar o acesso aos dados de
uma instituição. Ele refere-se à publicação de dados na web de forma que os
mesmos possam ser processados por agentes de software. Linked Data foi proposto
com o objetivo de ligar dados na web, podendo esses estar em bases de dados de
diferentes organizações em diferentes locais geográficos. Com a ligação de dados,
espera-se obter informações de modo a enriquecer e complementar dados de uma
organização. Assim, os recursos de Linked Data podem ser utilizados para
relacionar as informações sobre a coleção de mamíferos do NUPEM a dados de
outras bases, com o intuito de buscar informações sobre mamíferos que venham a
complementar os dados de espécies constantes nessa coleção.
Para facilitar o intercâmbio dos dados desta coleção é necessário estruturar e
padronizar os dados em um formato que seja amplamente difundido no domínio de
biodiversidade. Portanto, neste trabalho de pesquisa, será utilizado o padrão Darwin
Core para a estruturação dos dados da coleção de mamíferos. Este padrão foi
escolhido por ser largamente utilizado para estruturar dados referentes à
biodiversidade. Além disso, ele possui um vocabulário RDF (Resource Description
Framework) que auxilia na estruturação dos dados no contexto de Linked Data. Com
a implementação dessas práticas, busca-se aprimorar o acesso aos dados desta
coleção, padronizar a inserção de dados e melhorar a gerência dos mesmos
(WIECZOREK et al., 2012).
O tema desta pesquisa versa a respeito do uso dos princípios e recursos de
Linked Data na publicação e recuperação de dados de coleções de mamíferos.

16

1.1 Problema
O principal problema enfrentado pelos pesquisadores do NUPEM é a
dificuldade de disseminar os dados desta coleção para as pessoas interessadas de
uma maneira simples e direta. Hoje em dia para ter acesso a esses dados é
necessário ir até a instituição ou fazer contato com o responsável. Existe também a
necessidade de divulgar esta coleção, de forma que interessados de locais distantes
geograficamente possam ter acesso ao acervo biológico constante neste núcleo.
De acordo com Da Rocha, Esteves e Scarano (2004), armazenar dados em
planilhas deixa os mesmos sujeitos à degradação devido a problemas como:
desvinculação de pesquisadores do projeto; morte de pesquisadores; e problemas
com hardware ou software que inviabilizam o acesso aos dados, muitas vezes sem
possibilidades de recuperação. A utilização de planilhas para armazenar os dados
também dificulta a disseminação e a vinculação desses dados com outras bases.
Tendo em vista a dificuldade em divulgar esses dados, se faz necessária a
utilização de tecnologias que possibilitem o acesso aos mesmos sem a necessidade
de ir até a instituição. Com o intuito de melhorar o entendimento e a obtenção de
mais dados sobre uma espécie, é importante que os dados da coleção sejam
relacionados com outras bases que contenham dados sobre espécies de mamíferos.
Isso contribuirá para o enriquecimento dos dados desta coleção e possibilitará a
transformação desses dados em informações que contribuirão para o ensino e
pesquisa do NUPEM.

1.2 Objetivo
O objetivo desta pesquisa é investigar a aplicação de Linked Data para
estruturar os dados da coleção de mamíferos do NUPEM e disponibilizar esses
dados na web, enriquecidos com informações disponíveis em outras bases. Para
estruturar e organizar os dados deste domínio será utilizado o padrão Darwin Core,
que é um padrão de biodiversidade, cujo objetivo é facilitar o intercâmbio de
informações sobre a ocorrência de espécies disponibilizadas na Web (WIECZOREK
et al., 2012).
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1.3 Justificativa
A disponibilização dos dados da coleção de mamíferos permitirá aos
pesquisadores do NUPEM o acesso aos dados, a qualquer momento e de qualquer
lugar, sem burocracias, facilitando a obtenção e a manutenção da informação. Já a
estruturação dos dados é fundamental para a vinculação dos mesmos, com outras
bases de dados, que contenham dados relacionados a mamíferos.
A disponibilização, estruturação e ligação dos dados da coleção de mamíferos
contribuirão também para pesquisadores e alunos de outras instituições, uma vez
que eles terão um ponto de acesso a estes dados. Neste caso, será possível
encontrar informações sobre as espécies, presentes na coleção de mamíferos do
NUPEM, e informações sobre mamíferos constantes em outras bases de dados, que
visam enriquecer os dados de espécies presentes na coleção, reduzindo a
necessidade de fazer pesquisas isoladas em outros locais com o objetivo de obter
mais informações sobre a espécie pesquisada.

1.4 Delimitação da pesquisa
Esta pesquisa visa aplicar os princípios e recursos de Linked Data na
publicação e recuperação de dados referentes à coleção de mamíferos do NUPEM.
Com isso, serão utilizados dados referentes às espécies presentes nesta coleção e
de outras bases de dados espalhadas pela web, relacionadas a mamíferos, com o
objetivo de complementar os dados desta coleção.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A coleção de mamíferos do NUPEM foi iniciada em 2008 e atualmente conta
com 1.711 espécimes-testemunho, representando nove ordens (Artiodactyla,
Carnivora, Chiroptera, Cingulata, Didelphimorphia, Lagomorpha, Pilosa, Primates e
Rodentia), 25 famílias e 99 espécies de mamíferos. Os espécimes depositados na
coleção de mamíferos são oriundos majoritariamente de projetos de levantamento
de fauna do Norte Fluminense e região das Baixadas Litorâneas, Pesquisas
Ecológicas de Longa Duração no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e
monitoramento da fauna atropelada em rodovias federais (BR101) e estaduais de
Macaé e municípios vizinhos. É importante ressaltar que 11 das espécies
representadas no acervo estão incluídas na Lista Nacional das Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de Extinção. Dentre estas, destacam-se registros raros de
lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), gatos-do-mato (Leopardus spp.) e do roedor
endêmico de restingas norte-fluminenses Cerradomys goytaca. O crescimento da
coleção tem sido acelerado, com pelo menos 194 espécimes incorporados a cada
ano.

2.1 Dados da coleção de mamíferos
Segundo Veiga (2012), o processo de produção de dados de espécies é
composto por duas etapas. A primeira etapa consiste em coletar o organismo na
natureza e registrar em meios digitais ou manuscritos. A segunda está relacionada à
digitalização das informações previamente selecionadas e interpretadas.
A maioria dos espécimes constantes na coleção de mamíferos é oriunda das
coletas relacionadas a projetos de pesquisas do NUPEM. Essa atividade de coleta é
denominada Evento de Coleta, que é a descrição de uma ação que ocorre em
determinado local e tempo. Em um evento de coleta são registrados dados como:
ordem, família, espécie, sexo, as dimensões do corpo, cauda, pé, orelha, antebraço,
se houver, e peso. Já referente ao local onde o animal foi capturado são registrados:
o número do campo, data de captura, local, latitude e longitude. Além desses dados,
também são armazenadas a técnica de coleta utilizada, coletor, número de tombo,
status na coleção, o tipo de armazenamento na coleção e informações sobre o
empréstimo de um item da coleção.
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Para um espécime ser adicionado à coleção de mamíferos do NUPEM, ele
deve passar por um processo de preparação que envolve a fixação dos espécimes
para estudo, dissecção, identificação taxonômica, análises morfológicas e
morfométricas. Após esta etapa, os indivíduos considerados como material
testemunho são adicionados à coleção de mamíferos em condições adequadas de
preservação.

2.2 Web Semântica e Linked Data
A Web Semântica foi idealizada por Tim Berners Lee, com o objetivo de
estruturar o conteúdo presente na internet de uma maneira que esse conteúdo
contenha significado e seja compreensível pelas máquinas. Ela é considerada o
próximo passo evolutivo da web, chamada de web 3.0. O intuito da construção desta
nova web é tão abrangente quanto à própria web atual. Uma vez que ela pretende
criar um meio universal para compartilhamento de dados. Espera-se que a Web
Semântica disponibilize uma nova geração de aplicações para diversos segmentos,
como: negócios, educação, ciência, e serviços (BERNERS-LEE; HENDLER;
LASSILA, 2001).
Para que sejam implementadas aplicações que envolvam Web Semântica, é
necessária uma padronização de tecnologias. Isso possibilita que pessoas
interessadas em desenvolver aplicações semânticas sigam determinadas regras
comuns e compartilhadas sobre como armazenar e disponibilizar dados na web.
Com isso, Berners-Lee, Hendler e Lassila (2001) propuseram uma arquitetura em
camadas, que define as tecnologias para a construção de aplicações para a Web
Semântica. Essa arquitetura está ilustrada na Figura 1.
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Figura 1 - Arquitetura proposta para Web Semântica.

Fonte: http://www.w3.org/2007/03/layerCake.png.

As camadas presentes nessa arquitetura representam padrões e tecnologias
aplicáveis na construção de aplicações semânticas. A camada URI (Uniform
Resource Identifier) e IRI (Internatizes Resource Identifiers) definem padrões que
são utilizados para identificar informações na web de maneira única. A Camada XML
(eXtensible Markup Language) provê uma linguagem padrão que possibilita
estruturar dados por meio da definição de elementos e atributos. XML (WORLD
WIDE WEB CONSORTIUM, 2008) permite a criação de tags personalizadas, de
forma que programas possam fazer uso dessas tags de uma maneira sofisticada.
Contudo, essa linguagem não implementa por si só os conceitos da Web Semântica,
pois XML não acrescenta semântica aos dados.
A camada RDF (Resource Description Framework) trata da forma como os
dados são estruturados e de como é acrescentada semântica aos mesmos. A
camada RDFS (RDF Schema) define um vocabulário para a representação de dados
em formato RDF. RDFS provê um sistema básico para a construção de modelos
RDF.
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A camada OWL:Ontology é representada por ontologias criadas utilizando a
linguagem OWL (Web Ontology Language). A OWL facilita a interpretação de
conteúdos da web pelas máquinas, pois fornece termos adicionais aos do RDFS
acompanhados de uma semântica formal.
A camada Query:SPARQL proporciona a execução de consultas por
informações armazenadas em RDF. A camada Rules possibilita estabelecer regras
de relacionamentos entre recursos utilizando padrões como RDFS e OWL. Unifying
Logic é responsável por dar semântica aos dados. Essa camada permite que
agentes de softwares consigam interpretar as informações existentes. A Proof usa a
expressividade indicada na camada Unifying Logic e a lógica e relacionamento dos
termos definidos na camada OWL:Ontology, para verificar e validar a ligação lógica
dos recursos. Ela também faz inferências a partir dos relacionamentos existentes
entre os termos, sendo capaz de inferir novas informações.
A camada Crypto é responsável pela troca de informações de uma aplicação
semântica. Ela garante a segurança dos dados e para que isso ocorra, essa camada
sugere a utilização de assinatura digital e criptografia. Já a camada Trust possibilita
criação de regras de acesso e políticas de segurança que proporcionam
confiabilidade às aplicações semânticas. A camada User Interface and Applications
é composta pelos sistemas que utilizam a Web Semântica como plataforma de
execução. Ela é encarregada por processar e realizar a confirmação das
informações.

2.2.1 RDF e RDFS
Resource Description Framework (RDF) é um framework para representar
informações na Web. Com ele podem ser representadas informações sobre lugares,
livros, pessoas, cidades, entre outros. Em RDF, os dados são armazenados através
de triplas RDF compostas por sujeito, predicado e objeto. O sujeito é representado
por uma URI ou um blank node, que identifica uma tripla RDF. Um blank node é um
nó que não possui uma URI. Ele é representado por um identificador interno, onde
seu acesso só pode ser feito localmente. O predicado é representado por uma URI,
que expressa a ligação semântica entre o sujeito e o objeto em um tripla. Já o objeto
pode ser uma URI, um blank node ou um termo literal, que identifica o valor
relacionado ao predicado (Cyganiak; Lanthaler; Wood, 2014). A Figura 2 mostra a
representação de uma tripla RDF.
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Figura 2 - Representação de uma tripla RDF.

Fonte: http://dublincore.org/documents/dc-rdf/.

O RDF pode ser representado como grafos, como pode ser visto na Figura 2,
onde através de uma grafo simples, denominado tripla RDF, foi representado um
relacionamento entre dois recursos. Nesse exemplo, o sujeito representa um recurso
identificado pela URI HTTP://example.org/123 que é relacionado pelo predicado
ex:age ao objeto, que corresponde ao valor 43 do tipo inteiro representado pelo tipo
xsd:int. A Figura 3 mostra outro exemplo de tripla RDF no qual é utilizado um blank
node para estruturar as informações sobre um endereço. Ele foi usado, pois não
havia a necessidade de criar uma URI para esse recurso, pois ele nunca seria
acessado diretamente.
Figura 3 - Representação de um blank node.

Fonte: https://www.w3.org/TR/rdf-primer/
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RDFS provê um vocabulário para a construção de modelos RDF. Ela se utiliza
de termos como, por exemplo, Class, subPropertyOf, e subClassOf para ser utilizado
na representação de dados em RDF. Esses termos são predefinidos e devem ser
seguidos para a criação de tais modelos. Dentre os termos desse vocabulário
destacam-se: as classes e as propriedades. O tipo Class é utilizado para representar
classes. Já o tipo property é usado para dizer o tipo de relação que o recurso
presente no sujeito tem com o recurso presente no objeto. A propriedade
SubclassOf permite especificar a hierarquia de classes e subPropertyOf a hierarquia
de propriedades. O Quadro 1 mostra um exemplo de RDFS (Brickley; Guha, 2014).
Quadro 1 - RDF Schema com o uso da propriedade Class e subClassOf.

Fonte: http://www.w3schools.com/xml/xml_rdf.asp.

No Quadro 1 foi definida uma classe animal, uma classe horse e uma relação
de subclasse com a classe animal. Essa estrutura busca informar para uma máquina
que existem duas classes que representam dois recursos. Um recurso se chama
animal e o outro horse, sendo que, o recurso horse possui uma relação de subclasse
com animal. A Figura 4 mostra o uso de classes e propriedades RDFS usadas para
criar modelos RDF.

24

Figura 4 - Classes e propriedades RDFS.

Fonte: https://web-engineering.info/node/72.

A Figura 4 mostra o uso do termo rdfs:Class para representar que Book é
uma classe RDF. O termo rdf:type é um tipo de propriedade que é utilizado para
indicar que um recurso é uma instância de uma classe. Essa figura apresenta a
propriedade rdfs:domain que é utilizada para indicar a qual classe a propriedade
pertence. Na figura é ilustrado o uso de rdfs:domain para indicar que as
propriedades title, isbn e year pertencem a classe Book. Já a propriedade rdfs:range
é utilizada para indicar a qual tipo o dado pertence. Essa figura apresenta o uso de
rdfs:range para indicar que as propriedades title, isbn são respectivamente do tipo
xs:string e a propriedade year é do tipo xs:int (Brickley; Guha, 2014).

2.2.2 SPARQL
SPARQL é uma linguagem adotada pelo W3C para consulta a bases RDF.
Ela padroniza o acesso à base de dados RDF, o que facilita a obtenção de dados,
tendo em vista que as bases RDF serão acessadas sempre utilizando o mesmo
padrão. Através dessa linguagem é possível obter qualquer tipo de dado que esteja
armazenado em uma base RDF como, por exemplo, triplas RDF contendo uma URI
para um recurso de outra base, ou um dado específico, como a idade de uma
pessoa ou seu nome (PRUD’HOMMEAUX; SEABORNE, 2008).
A linguagem SPARQL se baseia na correspondência de padrões de grafos.
Os padrões correspondem a declarações RDF, porém podem possuir nomes de
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variáveis no lugar de alguns recursos ou propriedades. O padrão mais simples em
um grafo é uma tripla RDF. O Quadro 2 mostra os dados armazenados em RDF no
formato TURTLE (Terse Triple Language) e o Quadro 3 mostra a consulta SPARQL
necessária para acessar essas triplas.
Quadro 2 - Dados armazenados em RDF.

Fonte: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.

Quadro 3 – Consulta SPARQL.

Fonte: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.

O Quadro 3 mostra o uso da linguagem SPARQL para consultar os dados que
estão representados no Quadro 2. Nesse exemplo foi utilizado o termo PREFIX, que
na linguagem TURTLE permite que URIs sejam abreviadas. Já a cláusula SELECT
identifica as variáveis que aparecerão no resultado da consulta. A cláusula WHERE
fornece o padrão de grafos que devem combinar com os grafos de dados
pertinentes a consulta. Já o termo FILTER é utilizado para restringir soluções para
as quais a expressão de filtro avalia como verdadeira. A função regex é utilizada
para pesquisar termos literais em RDF, porém, ele só busca por termos literais sem
tag de idioma. Assim, o exemplo mostra a utilização da cláusula SELECT para
especificar que a variável title deverá aparecer no resultado da consulta. Já na
cláusula WHERE foi utilizado o padrão de grafo?x dc:title ?title, e a função Filter
regex(?title, “^SPARQL”) para selecionar as características do título do livro
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desejado. Nesse caso, como resultado foi retornado o título “SPARQL Tutorial”
(PRUD’HOMMEAUX; SEABORNE, 2008).

2.2.3 Linked Data
Linked Data tem como objetivo ligar dados na web. Esses dados podem estar
em bases de dados de diferentes organizações em locais geográficos distintos, ou
simplesmente em bases de dados de diferentes sistemas de uma mesma
organização, que não possui mecanismos eficazes para troca de informações entre
seus sistemas. Linked Data se refere à publicação de dados na web de uma maneira
que seja legível para as máquinas, explicitando o significado dos conceitos. Os
conceitos devem estar ligados aos dados de outras bases e eles podem ser ligados
por outros conjuntos de dados. Linked Data usa RDF para interligar diversos
conjuntos de dados. Através do uso dos princípios de Linked Data é possível
alcançar informações mais precisas e em maior quantidade comparadas às
encontradas em uma única base de dados, uma vez que propicia fazer consultas em
diferentes bases de dados através dos recursos advindos dessa tecnologia (BIZER;
HEATH; BERNERS-LEE, 2009).
Segundo Heath e Bizer (2011), Linked Data permite aos agentes de software
encontrar, acessar e ligar dados na web. O método para disponibilização de dados,
de acordo com Linked Data, é contínuo, no sentido de facilitar o acesso e a
manipulação dos dados. Tim Berners-Lee expõe esse fato através de um esquema
de publicação de dados cinco estrelas, onde os publicadores de dados podem
conceder estrelas aos seus conjuntos de dados de acordo com os seguintes
critérios:
• Uma Estrela: os dados estão disponíveis na web em qualquer formato, mas
com uma licença aberta;
• Duas Estrelas: os dados estão disponíveis na web como dados estruturados
legíveis por máquina;
• Três Estrelas: os dados estão disponíveis na web como dados estruturados
legíveis por máquina e em formato aberto;
• Quatro Estrelas: além de estarem disponíveis de acordo com as
classificações anteriores, as fontes de dados devem adotar padrões abertos
definidos pelo W3C (RDF e SPARQL) para identificar recursos, possibilitando as
pessoas ligarem dados com essas fontes de dados;
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• Cinco Estrelas: além de estarem disponíveis de acordo com as
classificações anteriores, os dados devem ser ligados a outros para propiciar
contexto.
Fundamentalmente, cada classificação pode ser obtida por vez, o que retrata
uma transição gradativa para o Linked Data, ao contrário de uma adesão completa
em uma única operação (HEATH; BIZER, 2011). Segundo Bizer, Heath e BernersLee (2009), Linked Data também possui quatro princípios que foram advindos de um
conjunto de regras de publicação de dados criados por Tim Berners-Lee:
1. Usar URIs para nomear os recursos;
2. Utilizar HTTP URIs possibilitando as pessoas pesquisarem por elas;
3. Quando alguém pesquisar URIs deem a elas informações úteis sobre as
mesmas usando padrões(RDF, SPARQL);
4. Incluir links para outras URIs de tal forma que se possa descobrir outras
informações.
De acordo com Heath e Bizer (2011), no contexto de Linked Data, as URIs
são de fundamental importância na publicação e estruturação dos dados, pois,
através delas, é possível que sejam identificados recursos de maneira única. Este
recurso pode ser tanto uma entidade concreta como pessoas, prédios e animais
quanto noções abstratas, como conceitos científicos. Sendo assim, para que o
primeiro princípio seja alcançado é necessário usar URIs para identificar os recursos
que serão inseridos em um repositório RDF.
HTTP URI é a forma encontrada para que um recurso seja identificado na
web através do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Ela é utilizada para
que recursos possam ser referenciados na web e acessados por pessoas e
softwares. Linked Data utiliza o conceito de HTTP URIs, pois elas fornecem um
mecanismo simples de criação de nomes globais únicos. Além disso, ela não é
utilizada apenas como um modo de nomear as coisas, mas também como um meio
de acessar informações que descrevem um determinado recurso na web.
No Quadro 4 encontram-se exemplos de HTTP URIs. Esse exemplo diz que a
URI referente a Berners-Lee (http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i) é
membro de outro recurso chamado http://dig.csail.mit.edu/data#DIG. Já o segundo
exemplo, conecta a descrição do Filme Pulp Fiction à base semântica do DBpedia,
afirmando

que

a

URI

http://data.linkedmdb.org/resource/film/77

Http://dbpedia.org/resource/Pulp_Fiction_%28film%29

referem-se

e

a

URI

à

mesma
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entidade do mundo real (BIZER; HEATH; BERNERS-LEE, 2009). DBpedia é uma
base RDF que conta com mais de cem bilhões de triplas formadas através da
extração de dados da Wikipedia (AUER et al., 2007).
Quadro 4 - Exemplo de HTTP URIS.

Fonte: (BIZER; HEATH; BERNERS-LEE, 2009).

Para que o segundo princípio seja alcançado é necessário que URIs sejam
acessadas através do protocolo HTTP. Utilizando este protocolo as URIs, quando
acessadas, darão um resultado legível tanto para máquinas quanto para pessoas.
Quando uma URI for acessada por máquinas, essa deve receber o documento
requisitado em um formato processável por máquinas, como por exemplo RDF/XML.
Contudo, quando a URI é pesquisada por uma pessoa, essa deve receber a
informação em um formato legível para pessoas como, por exemplo, HTML
(HyperText Markup Language).
URI pode representar tanto elementos do mundo real quanto entidades
abstratas. Quando for representar um elemento do mundo real é preciso que sejam
criados três tipos de URIs: uma forma de identificar o recurso; outra para descrever o
recurso para máquinas utilizando o padrão RDF/XML e outra para descrever o
recurso para pessoas utilizando HTML, como representado no Quadro 5.
Quadro 5 - Exemplo de HTTP Uris.

Fonte: (BIZER; HEATH; BERNERS-LEE, 2009).
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No Quadro 5 foi utilizada a URI do item 1 para identificar o objeto do mundo
real, já a URI do item 2 descreve este recurso no formato HTML e a URI do item 3
descreve este mesmo recurso no formato RDF.
De acordo com o terceiro princípio do Linked Data, quando alguém pesquisar
por uma URI, é necessário retornar uma informação útil relacionada à mesma,
utilizando padrões relacionados à Web Semântica. O padrão utilizado para publicar
dados seguindo os princípios do Linked Data é o RDF. O RDF fornece um modelo
de dados muito simples para descrever dados na web e, mesmo sendo simples, ele
se adéqua muito bem a arquitetura web. Os dados representados em RDF podem
ser serializados em diferentes formatos, porém o formato mais usado é o RDF/XML.
O quarto princípio destaca a importância dos links RDF para o Linked Data,
pois eles possibilitam que dados de outros repositórios possam ser ligados. Esse
fato também possibilita tanto a vinculação de dados de um domínio de conhecimento
quanto à descoberta de informações relevantes presentes nos mesmos.
Um link RDF nada mais é que uma tripla RDF em que o sujeito é uma
referência URI em uma base de dados RDF, enquanto que o predicado e/ou o objeto
da tripla são referências URIs que apontam para outras bases de dados. O acesso a
uma URI através do protocolo HTTP produz uma definição referente ao objeto
provida pelo servidor remoto. Essa definição em sua maioria contém links RDF
complementares que apontam para outras URIs que, por sua vez, também podem
ser acessadas, e assim por diante. Essa é a forma como os recursos são definidos
no contexto do Linked Data e também a forma como a web de dados pode ser
acessada utilizando um navegador Linked Data ou localizada por robôs de buscas.
Existem três tipos importantes de links RDF:
a) Links de Relacionamento – fazem referência a recursos relacionados
disponíveis em diferentes fontes de dados, como pessoas e lugares. Por
exemplo, estes links possibilitam que pessoas relacionem informações
referentes ao lugar em que vivem, ou a dados bibliográficos sobre as
publicações de sua autoria.
b) Links de Identidade – é um mecanismo usado por diferentes bases de
dados para determinar o mesmo objeto do mundo real ou seu conceito
abstrato. Esse tipo de link permite aos usuários alcançar mais informações
sobre um recurso disponível em outras bases de dados. Eles também
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possuem uma significativa função social, pois permitem que visões
diferentes do mundo se exponham na web de Dados.
c) Links de Vocabulário – apontam a partir dos dados para os termos do
vocabulário que são usados para representar os dados, bem como para
termos relacionados e presentes em outros vocabulários. Esses links
tornam os dados autodescritivos e possibilitam as aplicações Linked Data
processarem e ligarem os dados através de vocabulários.
O Quadro 6 apresenta exemplos de links de relacionamento para os
repositórios de dados RDF Geonames e DBPedia. Nesse exemplo, os predicados
foaf:based_near, foaf:topic_interest e foaf:knows são utilizados com o objetivo de
enriquecer os dados relacionados à pessoa com dados armazenados nesses
repositórios.
Quadro 6 - Exemplo de links de relacionamento.

Fonte: (HEATH;BIZER, 2011).

O

Quadro

7

apresenta

um

exemplo

com

o

link

de

identidade

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs>, que é usado para mostrar que duas
URIs diferentes descrevem o mesmo objeto do mundo real.
Quadro 7 - Exemplo de link de identidade.

Fonte: (HEATH; BIZER, 2011).

O Quadro 8 apresenta exemplos de links de vocabulário que interligam o
recurso http://biglynx.co.uk/vocab/sme#SmallMediumEnterprise com recursos de
outros vocabulários relacionados a ele, usando a propriedade rdfs:subClassOf.
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Quadro 8 - Exemplo de links de vocabulário.

Fonte: (HEATH;BIZER, 2011).

2.3 Padrão Darwin Core
Darwin Core é um padrão para publicação e integração de dados sobre
biodiversidade. Ele é composto por um glossário de termos desenvolvido para
padronizar os dados de biodiversidade, com o objetivo de criar uma maneira comum
para se compartilhar esses dados (WIECZOREK et al., 2015).
O padrão Darwin Core (DwC) foi proposto pelo Taxonomics Databases Work
Group (TDWG). Ele surgiu em 1999 e progrediu através de várias interações até se
tornar um padrão TDWG em 2009. Sua filosofia de desenvolvimento é manter o
padrão o mais simples e aberto possível e só desenvolver novos termos se existir
uma demanda em comum. O conjunto de termos do DwC possui uma semântica
clara e definida, que pode ser entendida por pessoas ou interpretada por máquinas.
O conjunto completo de termos do DwC estão disponíveis no seu Guia de
Referência Rápida (http://rs.tdwg.org/dwc/terms/) (Wieczorek J, et al., 2009).
O DwC é o vocabulário mais utilizado para descrever recursos de
biodiversidade. Mais de 467 milhões de registros de ocorrência dos 533 milhões
agregados pelo Global Biodiversity Information Facility (GBIF) tem sido descritos
usando esse padrão. O vocabulário DwC foi projetado principalmente para facilitar o
compartilhamento de dados em arquivos de texto simples e não foi especificamente
destinado a ser usado em RDF. Tendo em vista que muitos dados já estão descritos
usando termos do DwC, houve um interesse significativo na adaptação desses
termos para descrever recursos de biodiversidade em RDF. Como esses termos são
designados com URIs, e a definição deles é expressa em RDF/XML, parece trivial
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usar esses termos como predicados RDF. No entanto, na prática foi identificada uma
série de questões que impediram o uso efetivo desses termos. Com isso, a fim de
apoiar a estruturação de dados de biodiversidade em RDF utilizando os termos
DwC, um guia foi criado como uma adição não normativa ao padrão Darwin Core
(Steven J. Baskauf, et al., 2016).
O guia RDF do padrão Darwin Core provê um conjunto de boas práticas e
termos específicos para o uso em RDF. Esse guia trata como dados literais e não
literais deverão ser descritos em RDF, qual o tipo de valor que cada termo pode
comportar e quais tipos de vocabulários e ontologias auxiliares podem ser utilizadas.
Para representar termos não literais esse guia usa o prefixo dwc: que faz referência
ao namespace http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ . A utilização desse prefixo é reservada
a dados literais, ou seja, valores que não são URIs, como exemplificado na Figura 5.
Para tipos de dados literais o guia orienta a utilização do prefixo dwciri: que faz
referência ao namespace http://rs.tdwg.org/dwc/iri/, como exemplificado na Figura 6.
A vantagem da utilização de dois namespaces para representar valores literais e não
literais, é a possiblidade de permitir que grandes bases de dados, que só possuem
dados legados literais, possam expor seus dados em RDF imediatamente usando
dwc:namespace, sem a necessidade de impor a adequação dessas bases para o
uso dos termos dwciri:namespace para representar termos não literais. Embora
continue existindo ambiguidade a cerca de qual entidade do mundo real o termo
literal representa, ou seja, o mesmo grau de ambiguidade que está presente em
registros não RDF. Já a utilização do termo dwciri: torna possível a eliminação dessa
ambiguidade, pois ela possibilita a ligação do objeto a URI que o identifica (Steven J.
Baskauf, et al., 2016).
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Figura 5 - Exemplo de grafo em RDF utilizando dwc namespace.

Fonte: (Steven J. Baskauf, et al., 2016).

A Figura 5 mostra a utilização do vocabulário dwc para estruturar dados de
coletas como data da coleta, coletor, identificador da localização, localização, estado
e país respectivamente com os predicados dwc:eventDate, dwc:recordedBy,
dwc:locationID, dwc:locality, dwc:stateProvince, dwc:country. Nessa figura utilizou-se
do predicado dwc:locationID para representar a URI da localização, porém o guia
RDF do DwC preconiza o uso dos termos advindos do namespace dwciri.
Figura 6 - Exemplo de grafo em RDF utilizando dwciri namespace

Fonte: (Steven J. Baskauf, et al., 2016).
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A Figura 6 mostra a utilização do vocabulário DwC constante no namespace
dwciri. Ela mostra a utilização do namespace dwciri:inDescribedPlace para fazer
referência a URI do Geonames que possui os dados do local da coleta e a utilização
predicado dwciri:recordedBy para fazer referência a URI do coletor. A figura também
mostra a utilização dos predicados dsw:atEvent e dsw:locatedAt que são
respectivamente utilizados para relacionar uma amostra de espécie a seu evento de
coleta e relacionar um evento de coleta a seus dados geográficos. O prefixo dsw
refere-se à URI http://purl.org/dsw/, fazendo referência a um vocabulário de uma
ontologia auxiliar que pode ser usado para complementar o vocabulário do padrão
Darwin Core (BASKAUF; WEBB, 2016).
O guia RDF diz que é preferível fazer links semânticos para outras URIs do
que usar valores literais. Assim, é preferível usar uma referência a uma URI que
descreve uma pessoa do que somente utilizar seu nome. O mesmo se da quando
tratamos de informações geográficas. Nesse caso, o guia orienta a utilização do
termo dwciri:inDescribedPlace para armazenar uma URI do Geonames1. Essa
referência será representada pela menor unidade federativa da hierarquia do
Geonames. Sendo assim será possível navegar pela hierarquia de dados
geográficos possibilitando a descoberta de novas informações. A Figura 7 ilustra
esse cenário.

1

http://sws.geonames.org
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Figura 7 – Uso de dwci:inDescribedPlace para fazer referência ao Geonames.

Fonte: (Steven J. Baskauf, et al., 2016).

A Figura 7 mostra o uso do predicado dwciri:inDescribedPlace para fazer
referência a URI do Geonames que possui os dados geográficos relacionados a
coleta. Ela também mostra a maneira de se estruturar os dados sem a utilização da
URI para o Geonames usando os termos do namespace dwc.

2.4 O método SHDM
Na modelagem da aplicação foi utilizado o método SHDM (Semantic
Hypermedia Design Method), que é uma evolução do método OOHDM (ObjectOriented Hypermedia Design Method). OOHDM é um método baseado em modelos
e utiliza técnicas de orientação a objetos para o projeto de aplicações hipermídia
(SCHWABE;ROSSI, 1998). O método SHDM mantém a mesma estrutura de fases
de modelagem do método OOHDM, mantendo a separação entre modelos
conceituais e navegacionais, contextos navegacionais e outros conceitos do método
original. No entanto, SHDM enriquece esses modelos através de construções com
maior poder expressivo e formaliza alguns novos conceitos, levando em
consideração os formalismos e primitivas introduzidas pela Web Semântica. O
SHDM é um processo interativo e incremental de cinco etapas: levantamento de
requisitos, projeto conceitual, projeto navegacional, projeto de interface abstrata e
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implementação. Cada etapa enfoca um aspecto particular do projeto e produz um ou
mais modelos, conforme esboçado graficamente na Figura 8 (LIMA, 2003).
Figura 8 - Modelos SHDM em camadas.

Fonte: (Lima, 2003).

A etapa de levantamento de requisitos tem como objetivo principal a
identificação dos atores e tarefas a serem apoiadas pela aplicação. Para isso,
devem ser produzidas as descrições dos cenários e casos de uso. Nessa etapa
também são produzidos os diagramas de interação com o usuário (User Interaction
Diagrams - UIDs) que servirão de base para uma validação através de
representação gráfica do comportamento da aplicação. A etapa de levantamento de
requisitos ainda não foi alterada no SHDM e os cenários, casos de uso e UIDs
criados nessa etapa, seguem as notações do OOHDM (LIMA, 2003). A Figura 9
mostra um exemplo de UID.
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Figura 9 - Exemplo de um diagrama de interação com o usuário.

Fonte: adaptado de (VILAIN;SCHWABE, 2002).

O exemplo apresentado na Figura 9 se inicia com uma pequena transição
sem origem, que aponta para um estado que representa a interação entre o usuário
e o sistema representado por uma elipse. Esse estado de interação apresenta dois
itens de dados fornecidos pelo usuário: artist name e year. O item de dado artist
name é representado por um retângulo e por isso é obrigatório, enquanto o item de
dado year é representado por um retângulo com linhas tracejadas e por isso é
opcional. Através desse estado de interação é possível acessar dois estados: um
estado que mostra um conjunto de nomes de artistas representado pela estrutura
Artist, que apresenta associado a ela o item de dado name. As reticências em frente
à estrutura de dados representa que podem ser retornados um ou muitos artistas. O
outro estado apresentada a estrutura CD. Essa estrutura apresenta vários itens de
dados associados a ela: title, artist name, year, price, availability e album cover.
Esse estado de interação também pode ser acessado através do estado que possui
a estrutura Artist. O estado que possui a estrutura CD permite a seleção e inclusão
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de um ou muitos CDs em um carrinho de compras. Esse estado representa esta
possibilidade através da opção added to the shopping basket, que possui a
multiplicidade “1..N”. Como a seleção dessa opção não muda o foco da interação, ou
seja, a origem e o destino da transição são o mesmo estado de interação, a
transição é representada por uma linha com um círculo preenchido na ponta.
Através desse estado também é possível acessar o UID show CD através da
estrutura CD.
Na etapa de projeto conceitual é criado o Esquema conceitual SHDM, uma
Ontologia conceitual SHDM e um conjunto de instâncias. O Esquema conceitual
SHDM é um modelo de classes e relacionamentos a respeito de um domínio
específico, que é útil para expressar abstrações do domínio original. Nele são
utilizados classes e relacionamentos orientados a objetos representados na
linguagem UML para modelar um domínio específico de uma aplicação web. Alguns
estereótipos são utilizados para permitir à especificação de detalhes adicionais
pertinentes a aplicação web. A Ontologia Conceitual SHDM é uma definição do
domínio em um formato implementável na Web Semântica. As instâncias
representam os dados propriamente ditos e suas definições devem ser válidas de
acordo com a ontologia conceitual (LIMA, 2003).
Figura 10 - Exemplo de um esquema conceitual SHDM.

Fonte: (Lima, 2003).

O exemplo da Figura 10 mostra que através da notação representada por
uma linha pontilhada com uma seta, semelhante à notação de especialização de
classes, é possível especificar um relacionamento de generalização entre
associações. Nesse exemplo o relacionamento creates é especializado em dois
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relacionamentos: paints e sculpts usando essa notação. Esse exemplo também
apresenta as classes Artist, Scultor e Painter, representadas por um retângulo, onde
as duas últimas possuem um relacionamento de herança com a classe Artist,
representado pó uma linha com uma seta. Essa figura também apresenta um
relacionamento de multiplicidade, representado por “1” e “1.. *”, entre a classe Artist
e Artifact.
Na etapa de Projeto Navegacional SHDM são criados dois esquemas: o
Esquema de Classes Navegacionais e o Esquema de Contextos Navegacionais. A
maior diferença entre eles é que o primeiro está relacionado às instâncias dos nós
navegacionais e o segundo diz respeito aos conjuntos de objetos navegacionais
relacionados com uma mesma tarefa. O Projeto Navegacional SHDM define uma
visão navegacional do Projeto Conceitual, especificando as informações que serão
processadas e as possíveis navegações entre elas, de acordo com o perfil dos
usuários e das tarefas a serem apoiadas (LIMA, 2003).
Durante o Projeto Navegacional SHDM são especificados quais objetos
podem ser alcançados pelo usuário (os nós navegacionais), quais as relações entre
estes nós navegacionais (os elos), dentro de quais conjuntos de objetos o usuário
navegará (os contextos), de que forma estes conjuntos serão acessados (as
estruturas de acesso) e que diferentes conteúdos dos nós devem ser apresentados
ao usuário, dependendo do contexto em que ele se encontra (classes em contexto).
(LIMA, 2003). A Figura 11 ilustra o exemplo de uma classe navegacional
pertencente ao esquema de classes navegacionais e a

Figura 12 mostra um

exemplo de um contexto navegacional pertencente ao Esquema de Contextos
Navegacionais.
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Figura 11 - Exemplo de uma classe navegacional SHDM.

Fonte: (LIMA, 2003).

A Figura 11 mostra um exemplo de uma classe navegacional denominada
Artist, representada por um retângulo com uma barra vertical no lado direito da parte
que representa o nome da classe. Essa figura também mostra que a classe Artist
possui dois atributos: firstName e artifacts, onde o primeiro atributo é do tipo
xsd:string e representa o primeiro nome de um artista. Já o segundo é um índice que
permite navegar para os artefatos criados por um artista.
Figura 12 - Exemplo de esquema de contextos navegacionais SHDM.

Fonte: (Lima, 2003).

A Figura 12 mostra um esquema de contextos navegacionais contendo a
classe navegacional Artifact (representada por um retângulo sombreado) e os
contextos navegacionais By Style e By Region (representados por um retângulo de
fundo branco). Ela também apresenta uma estrutura de acesso facetada a esses
conceitos, representada por três retângulos tracejados, onde o mais externo possui
um estereótipo de nome <<Faceted>> que representa a estrutura facetada. Os
retângulos tracejados internos Style e Region demonstram a possibilidade de acesso
à raiz das facetas, ou seja, à superclasse de cada hierarquia de facetas. Uma
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estrutura de acesso facetada denota todas as conjunções válidas de facetas. Esse
exemplo mostra todas as maneiras válidas de acesso à classe navegacional Artifact,
onde pode ser usada a estrutura de acesso Style e Region

para acessar

diretamente o contexto By Style e By Region respectivamente, ou se pode usar a
combinação entre as estruturas de acesso Style e Region para se obter o resultado
desejado (Lima, 2003).
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste trabalho foi feita uma revisão de literatura que compreendeu a pesquisa
em algumas bases de busca eletrônica. Os critérios de elegibilidade utilizados na
seleção dos artigos foram:


Utilizar recursos de Linked Data para disponibilizar e recuperar dados de
coleções de mamíferos;



Demonstrar técnicas de estruturação e vinculação de dados de
biodiversidade utilizando princípios de Linked Data;



Ter sido publicado entre 2011 e 2017. Este período foi definido com o
objetivo de se obter artigos atuais que dissertem sobre o objeto de
pesquisa.

Primeiramente foram feitas pesquisas na base eletrônica Google Acadêmico,
onde foram utilizadas as strings de busca “web semantic + linked data + biodiversity”
e “linked data + biocollection + mammals”. Essa busca resultou em 11 estudos
encontrados. Seguindo o critério de elegibilidade adotado foram selecionados os
seguintes trabalhos:


BioDSL: A Domain-Specific Language for mapping and dissemination of
Biodiversity Data in the LOD (BIZER; HEATH; BERNERS-LEE, 2009) ;



Improving Biodiversity Data Retrieval through Semantic Search and
Ontologies (AMANQUI et al., 2014);



Integrating Ecological Data Using Linked Data Principles (MOURA et al.,
2012).

Foram realizadas também pesquisas na base eletrônica do Portal de
Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), onde foram utilizadas as strings de buscas “linked data + biocollection” e
“web semantic + linked data + biodiversity + mammals”. Essa busca resultou em 4
estudos encontrados. Seguindo o critério de elegibilidade adotado

foram

selecionados os seguintes trabalhos:


Theophrastus: On demand and real-time automatic annotation and
exploration of (web) documents using open linked data (FAFALIOS;
PAPADAKOS, 2014);
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SWI: A Semantic Web Interactive Gazetteer to support Linked Data
(CARDOSO et al., 2016).

3.1 Arquitetura de busca semântica
AMANQUI et al. (2014) propôs uma arquitetura de busca semântica, ilustrada
na Figura 13, com o objetivo de proporcionar aos pesquisadores resultados mais
relevantes e precisos referentes à busca de informações sobre biodiversidade do
INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e do MPEG (Museu Paraense
Emílio Goeldi). Nesta arquitetura foi utilizada a ontologia de biodiversidade Ontobio
(ALBUQUERQUE; DOS SANTOS; DE CASTRO, 2015) para estruturar os dados do
INPA e do MPEG que estavam presentes em planilhas eletrônicas. Para utilizar essa
ontologia foi necessário fazer algumas modificações para adequá-la à demanda da
arquitetura de busca semântica. Com isso foi criada uma nova versão da Ontobio
contendo os termos do padrão Darwin Core (WIECZOREK et al., 2015), da ontologia
de ambiente ENVO (BUTTIGIEG et al., 2013), ontologia Geonames (VATANT;
WICK, 2012), e da ontologia DBPedia (AUER et al., 2007). Utilizando essas
ontologias, os dados foram estruturados e convertidos para o formato RDF.
Essa arquitetura disponibiliza um SPARQL Endpoint para que os dados do
INPA e do MPEG possam ser acessados e ligados por agentes de software
utilizando princípios de Linked Data. Para demonstrar a ligação e obtenção de novas
informações de outras bases de dados utilizando princípios de Linked Data, foi
criado um experimento escrito com o auxílio da linguagem R (uma linguagem de
Domínio Específico popular entre especialistas em biodiversidade) e SPARQL
(PRUD’HOMMEAUX; SEABORNE, 2008) interligando a base de plantas do INPA
com o dataset do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) denominado
Linked Data da floresta Amazônica do Brasil disponível em (Kauppinen; de
Espindola,2011). Neste experimento os dados também foram ligados à base
DBpedia para a obtenção de dados para enriquecer as consultas realizadas.

Figura 13 - Arquitetura proposta para busca semântica.
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Fonte: AMANQUI et al. (2014).

A arquitetura proposta permite que um usuário faça buscas de espécies na
base RDF. Isso é possível, pois é disponibilizada uma interface web advinda de uma
aplicação web desenvolvida seguindo essa arquitetura. Após o usuário digitar seus
termos de busca nessa interface, os dados são enviados para o componente de
reformulação de consulta. Esse componente recebe como entrada os termos
pesquisados pelo usuário na interface de busca. Esses termos são transformados
em consultas SPARQL, usando a ontologia OntoBio como base para recuperar as
fontes de informação na base RDF.
As triplas RDF, recuperadas pelo componente de reformulação de consultas,
são geradas pelo mecanismo de mapeamento entre a ontologia OntoBio e as
planilhas de dados sobre biodiversidade disponibilizadas pelo INPA e MPEG. O
componente de mapeamento carrega as informações sobre biodiversidade do INPA
e do MPEG na camada de dados utilizando duas abordagens: usando um banco de
dados relacional e uma ferramenta gráfica para a geração de triplas; e usando uma
Linguagem de Domínio Específico (DSL) para representar o mapeamento entre
objetos RDF e linhas de tabelas de dados contidas em arquivos CSV.

45

3.2 BioDSL
Em BioDSL (SERIQUE et al., 2016) foi proposta uma linguagem específica de
domínio, usada com objetivo de converter os dados relacionados a biodiversidade
do formato CSV para o RDF. Essa linguagem de domínio permite a leitura do
arquivo CSV e posteriormente o mapeamento desses dados com termos advindos
de ontologias ou vocabulários RDF, referentes ao domínio de biodiversidade, como
a OntoBio e o Darwin Core, com o objetivo de criar um arquivo RDF.
Além de mapear os dados para RDF, BioDSL permite ligar esses dados,
enriquecendo-os com dados provenientes de outros repositórios RDF. Essa
linguagem também permite criar padrões para a geração de URIs (Universal
Resource Identifier) para cada recurso. Sendo assim, BioDSL permite criar um
arquivo no formato RDF contendo todos os dados de um arquivo no formato CSV,
identificando cada recurso com sua URI correspondente (CARDOSO et al., 2016).
Esse recurso também poderá ser vinculado a outro similar em outra base de dados,
proporcionando um enriquecimento nos dados em questão e a descoberta de
conhecimento. A Figura 14 mostra o uso da linguagem BioDSL.

Figura 14 - Uso da BioDSL para converter um arquivo CSV para RDF.
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Fonte: SERIQUE et al. (2016).

Na Figura 14, o passo 1 carrega o arquivo CSV, o passo 2 define o tipo do
dado a ser manipulado. Já no passo 3 é definida a base de dados local que será
utilizada. O passo 4 mostra como uma HTTP URI é construída. O passo 5 exibe como
um repositório externo é adicionado ao script escrito em BioDSL e o passo 6
demonstra como os dados presentes no arquivo CSV são estruturados utilizando
BioDSL e como eles são representados no arquivo RDF.

3.3 Framework para integrar dados ecológicos
MOURA et al. (2012) propôs um framework para gerenciar, tratar e integrar
dados ecológicos referentes ao projeto de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração
(PELD) realizado na baía de Guanabara. Esta pesquisa compreende coletas
referentes a diferentes domínios relacionados à biodiversidade (Hidrologia, plâncton,
peixes, ecologia entre outros). Os dados de coleta, de cada domínio de pesquisa,
são produzidos de forma independente, em diferentes formatos, de acordo com
metodologias específicas de cada local. Com isso, ocorria um problema de
integração entre os dados de pesquisa deste projeto, pois eles estavam sendo
armazenados sem um padrão comum e em bases diferentes que não tinham
qualquer tipo de ligação.
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Para solucionar esse problema, o framework utilizou os princípios do Linked
Data com o objetivo de proporcionar integração entre as bases de dados desse
projeto de pesquisa. Para alcançar esse objetivo, foi utilizada a ferramenta D2RQ
(BIZER; SEABORNE, 2004) para criar uma virtualização RDF das bases de dados
relacionais de cada domínio de pesquisa.
Para fazer a leitura dos grafos RDF virtualizados, foi desenvolvida uma
aplicação web que faz consultas SPARQL aos grafos virtualizados com o objetivo de
criar, para cada domínio de pesquisa, uma base de dados RDF padronizada
utilizando a ontologia Peld Ontology. Após esse processo de padronização e
estruturação das bases de dados, é feita a ligação entre essas bases.
Com os dados padronizados e integrados, foi criada uma visão Linked Data,
que executa consultas em todas as bases de dados RDF utilizando princípios de
Linked Data, o que proporciona um resultado com informações mais ricas e
precisas. A Figura 15 ilustra a arquitetura do framework criado.
Figura 15 - Arquitetura do framework de integração de dados ecológicos.

Fonte: MOURA et al. (2012).
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A camada 1 (Domain Ontology) representa um esquema de mediação que foi
feito para que todas as bases pudessem ser integradas. Esse esquema é fornecido
por uma ontologia de domínio, que fornece uma representação conceitual desse
domínio de pesquisa, compreendendo um vocabulário e restrições que são
compartilhadas por todas as bases. A camada 5 (Relation Databases) abriga as
bases relacionais de cada projeto de pesquisa, que são virtualizadas em RDF pela
camada 4 (Wrappers). Essa camada utiliza o vocabulário da PELD Ontology, da
camada 3 (Source Ontology), e com isso reescreve os dados criando a ontologia de
aplicação PELD na camada 2 (Application Ontology).

3.4 Theophrastus
Em Theophrastus (FAFALIOS; PAPADAKOS, 2014) foi proposto o uso de
Linked Data para criar uma aplicação que explora páginas web ou documentos com
o objetivo de buscar informações sobre espécies. Quando esta aplicação encontra
uma informação sobre uma espécie, ela marca essa informação no documento ou
página web e mostra, através de links semânticos, mais informações sobre esta
espécie. Theophrastus pode ser configurado para utilizar outras bases semânticas
bastando informar os templates SPARQL para cada categoria de entidade.
Neste trabalho foi demonstrado o uso de buscas semânticas na base DBpedia
na categoria peixes. Quando um usuário abre um documento ou página web, a
aplicação busca dados sobre espécies de peixes no mesmo e, com esses dados, faz
buscas na base DBpedia, com o objetivo de encontrar informações que enriqueçam
os dados presentes no documento. Através dos dados retornados da busca, são
disponibilizados links semânticos para os dados relacionados à espécie. Sendo
assim, caso haja interesse em saber mais sobre essa espécie, basta clicar no link de
interesse e a ferramenta disponibilizará a informação desejada, sem a necessidade
de ser aberto outro documento. Na Figura 16 é mostrado o uso da aplicação
Theophrastus.
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Figura 16 - Demonstração do funcionamento da aplicação Theophrastus.

Fonte: FAFALIOS e PAPADAKOS (2014).

Essa figura mostra na seção A, algumas informações básicas sobre o peixe
Bigeye tuna, como sua URI no DBPedia e seu nome científico Thunnus obesus. Já
na seção B, é disponibilizado um conjunto de informações, que tem o objetivo de
mostrar informações sobre outros espécimes que possuem a mesma família,
espécie, gênero. Também pode ser mostrada a taxonomia da espécie e outros
espécimes equivalentes a esse. Já a seção C disponibiliza um conjunto de sistemas
externos que possuem essa espécie.

3.5 Web Interactive Gazetteer
Em Semantic Web Interactive Gazetteer (SWI) (CARDOSO et al., 2016) foi
proposta uma nova arquitetura para adicionar dados geográficos a gazebos
utilizando princípios de Linked Data, como ilustrado na Figura 17. Essa arquitetura
busca melhorar a obtenção de informações relacionadas à gazebos por usuários
que não são especialistas. SWI também visa prover um mecanismo de acesso a
esses dados através de Endpoints GeoSPARQL, o que possibilita o acesso aos
mesmos por agentes de software.
Nesse trabalho foi criado um protótipo com o objetivo de validar a arquitetura
proposta. Para validá-la foram utilizados dados do SpeciesLink (SPECIESLINK,
2012), que é um grande repositório que armazena importantes dados sobre a
biodiversidade brasileira. Este estudo fez reúso das ontologias DBpedia (AUER et
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al., 2007), GeoSPARQL (BATTLE; KOLAS, 2012) e LinkedGeoData (AUER;
HELLMANN, 2009). Além disso, SWI usa os princípios de Linked Data para ligar
seus dados com outros dados na web e armazená-los no formato RDF. Apropriandose dos recursos de Linked Data, SWI utiliza as bases Geonames e DBpedia para
tratar os dados e verificar se eles estão corretos, para evitar a inserção de dados
incorretos em sua base.
Figura 17 - Arquitetura SWI.

Fonte: CARDOSO et al. (2016).

A arquitetura SWI é composta pela camada de apresentação, que é
responsável por permitir o acesso das pessoas através de páginas web e para
máquinas através do GeoSPARQL Endpoint. A camada de negócio é responsável
por validar e mapear os dados inseridos, usando as ontologias GeoSPARQL,
DBPedia e Geonames. Ela também é responsável por responder as consultas feitas
pela camada de apresentação. A camada de dados é responsável por armazenar os
dados da aplicação e disponibilizar o SPARQL Endpoint.
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3.6 Discussão
Todos os trabalhos encontrados utilizam os princípios de Linked Data para
resolver problemas referentes aos dados de pesquisa do domínio de biodiversidade.
Alguns utilizam esses princípios para resolver problemas de integração de dados e
outros para resolver problemas de estruturação, publicação e obtenção de dados de
outras bases de dados e a maioria dos trabalhos buscam vincular seus dados a
outros repositórios. Porém nenhum trabalho utiliza dados sobre coleções de
mamíferos tanto em sua base local quanto vindos de outras bases externas como o
DBPedia e o Geonames.
A pesquisa feita por AMANQUI et al. (2014), se aproxima do objetivo desta
pesquisa, pois foram utilizados os princípios do Linked Data para criar uma
arquitetura semântica que visa melhorar as pesquisas a dados de pássaros. Para
isso foi criada uma aplicação web utilizando princípios de Linked Data e reúso de
ontologias. Esses dados foram disponibilizados de uma maneira padronizada,
utilizando os princípios de Linked Data e a base de dados utilizada pela aplicação
possui ligação com outras bases de dados. Contudo, a aplicação desenvolvida
nessa pesquisa não contempla a busca de informações a outras bases de dados,
fazendo com que as consultas não sejam enriquecidas por dados provenientes de
outras bases de dados.
O trabalho de pesquisa de MOURA et al. (2012), concentra-se na integração
dos dados de pesquisa de suas bases locais. Para alcançar esse objetivo, foram
usados os princípios de Linked Data para padronizar e estruturar as informações e
ligar as bases de dados relacionadas aos subprojetos de pesquisa do projeto Peld
Guanabara. No entanto, essa pesquisa não contempla a busca de informações em
outras bases de dados externas que contenham dados relacionados a espécies de
mamíferos.
BioDSL, tem como objetivo estruturar e padronizar os dados de pesquisas
relacionados a biodiversidade, presentes em planilhas e ligar esses dados com
outras bases de dados. Essa pesquisa norteou a forma como fazer a conversão de
dados constantes em planilhas para triplas RDF e sua ligação a outras bases de
dados. Porém, a BioDSL é só uma linguagem de estruturação de dados de
biodiversidade e não é capaz de fazer consultas a outras bases de dados a fim de
agregar ao ensino e pesquisa.
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Theophrastus utiliza os princípios de Linked Data para buscar dados
encontrados em um documento, referentes a um domínio, em bases de dados
externas, com o objetivo de encontrar mais informações sobre esses dados e criar
um vínculo com estas informações através de links semânticos. Entretanto, esse
trabalho não dispõe de mecanismos de busca que permitem pessoas interessadas
buscar informações sobre biodiversidade em bases de dados. Essa aplicação
também não estrutura e disponibiliza dados de forma padronizada como preconiza o
Linked Data. Ela também não faz o uso de informações relacionadas a coleções de
mamíferos.
Semantic Web Interactive Gazetteer (SWI), busca melhorar a obtenção de
informações sobre pesquisas referentes a gazebos. Para isso foi criada uma
aplicação semântica que utiliza princípios de Linked Data para estruturar, padronizar
e disponibilizar dados. Essa aplicação também utiliza Linked Data para buscar
dados em outras bases de dados, com o objetivo de validar a inserção de dados em
seu repositório local. Contudo, essa aplicação não faz uso de Linked Data para
efetuar buscas de dados em repositórios externos, com o objetivo de enriquecer as
consultas feitas por pessoas interessadas aos dados desse domínio de pesquisa.
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4 ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS DA COLEÇÃO DE
MAMÍFEROS
Neste capítulo será apresentada a forma como os dados da coleção de
mamíferos do NUPEM foram estruturados, usando o padrão Darwin Core, e como
esses dados foram ligados a bases de dados externas usando Linked Data.

4.1 Estruturação dos dados da coleção em RDF
A estruturação dos dados da coleção em RDF foi feita seguindo o guia RDF e
o vocabulário RDF do padrão Darwin Core. Para estruturar os dados da coleção,
seguindo o padrão Darwin Core, foi necessário definir a qual predicado cada dado
correspondia, em qual classe ele seria adicionado e como essas classes se
relacionavam. Então, foi feito um estudo sobre os termos do Darwin Core e assim
cada termo foi designado para seu respectivo predicado, organizado em sua
respectiva classe RDF e as mesmas foram corretamente relacionadas. Inicialmente
foram estruturados os dados relacionados ao evento de coleta. O Quadro 9 mostra
como os dados de um evento de coleta estão estruturados utilizando o vocabulário
RDF do padrão Darwin Core.
Quadro 9 - Dados de coleta de espécies estruturadas em RDF.

Fonte: Elaboração própria

O Quadro 9 mostra a criação de uma URI para identificar essa coleta
unicamente, de modo que, ela possa ser acessada via consulta SPARQL
diretamente. Essa coleta é representada como uma instância da classe RDF Event
do padrão Darwin Core. A técnica de coleta, coletor, data da coleta e observações
são estruturadas usando os predicados dwc:samplingProtocol, dwc:recordedBy,
dwc:eventDate, dwc:eventRemarks, respectivamente. O predicado dsw:locateAt é
utilizado para relacionar os dados de coleta com os dados sobre o local da coleta,
através de um identificador interno que o relaciona com um blank node que estrutura
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os dados de localização da coleta. Já o predicado dcterms:relation relaciona os
dados de coleta com os dados de identificação do espécime. O prefixo dwc refere-se
à URI http://rs.tdwg.org/dwc/terms/. Já o prefixo dcterms refere-se à URI
http://purl.org/dc/terms/ do vocabulário RDF Dublin Core. Ele é utilizado para
complementar o padrão Darwin Core e auxiliar na estruturação dos dados. Após
estruturar os dados de coleta foi feita a estruturação dos dados de ocorrência de
espécimes. O Quadro 10 mostra um exemplo de como os dados de ocorrência
foram estruturados em RDF.
Quadro 10 - Dados de ocorrência estruturados em RDF.

Fonte: Elaboração própria

O Quadro 10 mostra que os dados de ocorrência são registrados como
instâncias da classe dwc:Occurrence e para identificar essa ocorrência foi criada
uma URI. Os dados estão relacionados diretamente à amostra da espécie coletada.
Na coleção são catalogados os seguintes dados relacionados à ocorrência de
espécimes:

número

do

campo,

número

do

tombo,

sexo,

observação,

armazenamento na coleção, status na coleção. Esses dados são estruturados
usando

os

predicados

dwc:recordNumber,

dwc:catalogNumber,

dwc:sex,

dwc:occurrenceRemarks, dwc:preparations e dwc:disposition, respectivamente. A
coleção também conta com dados de medidas relacionadas a cada espécime. Esses
dados são estruturados com a classe dwc:MeasurementOrFact. Na coleção são
catalogados os seguintes dados sobre medidas: tipo, valor e unidade de medida.
Eles

são

respectivamente

dwc:measurementType,

estruturados

dwc:measurementValue

usando
e

os

predicados

dwc:measurementUnit.

O

predicado dcterms:relation é utilizado para fazer referência aos dados de ocorrência
ao qual a medida pertence. O Quadro 11 mostra como esses dados estão
estruturados em RDF.
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Quadro 11 - Dados de medidas estruturados em RDF.

Fonte: Elaboração própria

4.2 Dados da coleção estruturados usando Linked Data
Neste trabalho Linked Data foi utilizado com o objetivo de ligar os dados das
espécies da coleção de mamíferos do NUPEM, com dados de espécies de
mamíferos presentes nas bases externas DBPedia, Geonames e GBIF.
A base DBPedia foi escolhida por ser uma base RDF que possui uma grande
variedade de informações disponibilizadas em mais de 250 línguas, o que
proporciona o acesso a um considerável número de informações, que podem ser
relacionadas as coletas de espécies da coleção de mamíferos do NUPEM (AUER et
al., 2007). Já a base Geonames foi utilizada por ser uma base RDF que contém
mais de 25 milhões de dados geográficos e consiste em mais de 11 milhões de
recursos únicos (VATANT; WICK, 2012). O uso desses dados facilita a descoberta
de informações geográficas a respeito do local onde foi feita a coleta da espécie. A
base do GBIF foi utilizada por ser uma base de biodiversidade a nível mundial, que
tem o objetivo de centralizar os dados de coletas de espécies que acontecem em
diversas instituições empalhadas pelo mundo (GBIF, 2012). Ela possui milhares de
dados de espécies derivados dessas coletas, que podem ser relacionados às
espécies presentes na coleção de mamíferos.
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O Quadro 12 mostra a utilização de Linked Data e do vocabulário RDF do
padrão Darwin Core na estruturação dos dados de identificação do espécime
coletado.
Quadro 12 - Dados de identificação estruturados em RDF.

Fonte: Elaboração própria

Nesse exemplo, os dados de identificação estão estruturados com a classe
dwc:Identification. Para identificar a amostra de espécie, em vez de estruturar cada
dado, foi feito um link RDF para a base do DBPedia, que contém os dados de
identificação relacionados a essa amostra de espécie. Esse link é feito através de
uma consulta SPARQL, que utiliza o nome científico da amostra de espécie para
obter a URI, referente a essa espécie, na base do DBPedia. Esse vínculo
proporcionou a descoberta de mais informações sobre essa espécie como,
descrição resumida, imagem e classificação taxonômica. Esse vínculo como o
DBPedia é feito com o predicado dwciri:toTaxon do vocabulário RDF do padrão
Darwin Core. Também foi feito um link RDF para o portal GBIF, com o objetivo de
ligar os dados de identificação dessa espécie na coleção aos seus dados de
identificação que constam no GBIF. Na coleção também são catalogados dados
geográficos relacionados à coleta da amostra de espécie. O Quadro 13 mostra como
esses dados são estruturados em RDF.
Quadro 13 - Dados geográficos estruturados em RDF.

Fonte: Elaboração própria

Os dados geográficos relacionados à coleta são estruturados com a classe
dcterms:Location. Dados como localidade, latitude, longitude e observação sobre o
local da coleta foram respectivamente estruturados nos predicados RDF,
dwc:municipality,

dwc:decimalLatitude,

dwc:locationRemarks.

Já

o

predicado
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dwciri:inDescribedPlace estruturou o link RDF feito para a base do Geonames, com
o objetivo de obter informações geográficas sobre a coleta como estado e município.
Essa ligação também proporciona qualidade aos dados, pois eles não são digitados
pelo usuário e sim selecionados, a partir dos dados obtidos do Geonames, e
vinculados com essa base de dados utilizando-se Linked Data.
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5 A APLICAÇÃO MAMÍFEROS
Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento da aplicação denominada
Mamíferos, uma aplicação Linked Data para estruturação e publicação dos dados de
espécimes da coleção de mamíferos do NUPEM. Essa aplicação permite aos
pesquisadores do NUPEM a gestão dos dados a respeito dos espécimes coletados,
além de possibilitar a consulta desses dados pelos pesquisadores do NUPEM, pelo
público em geral e pelos agentes de software através de seu SPARQL Endpoint.

5.1 Modelagem da aplicação
A modelagem da aplicação foi realizada de acordo com as fases de
levantamento de requisitos, projeto conceitual e projeto navegacional do método
SHDM, com o objetivo de desenvolver a aplicação com uma navegabilidade clara e
intuitiva.
Na etapa de levantamento de requisitos foram feitas reuniões com o
pesquisador responsável pela coleção de mamíferos, com o intuito de compreender
qual é a necessidade desse pesquisador e entender como é o processo de
catalogação atual dos dados das espécies. Nesses encontros, o pesquisador
apresentou a planilha onde ele cataloga os dados. Isso ajudou no entendimento da
realidade de catalogação e no entendimento das necessidades do pesquisador.
As Tabelas 1 e 2 apresentam os requisitos funcionais e não funcionais
definidos para a aplicação a partir das necessidades identificadas nessa etapa.
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Tabela 1 - Requisitos funcionais.
Identificador
RF01

Descrição

Prioridade

O sistema deve permitir o cadastro

Alta

e a alteração dos dados referentes à
coleta de um espécime como: data,
coletor, observação sobre a coleta, técnica
de coleta, ordem, família, nome científico,
estado,

município,

localidade,

latitude,

longitude e observação sobre o local da
coleta.
RF02

O sistema deve permitir o cadastro

Alta

e a alteração dos dados referentes a um
espécime

como:

Número

do

tombo,

Número do campo, observação sobre o
espécime, estação de coleta, sexo, medida
do corpo, da cauda, do pé, da orelha, do
antebraço, do trago e do calcar; peso,
status na coleção e armazenamento na
coleção.
RF03

O sistema deve permitir o cadastro

Média

e a alteração dos dados referentes a um
pesquisador como: nome, sobrenome, email, nome em obras científicas, CPF.
RF04

O sistema deve permitir que sejam
pesquisados os espécimes da coleção.
Fonte: Elaboração própria

Alta
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Tabela 2 - Requisitos não funcionais.
Identificador
RNF01

Descrição

Prioridade

O sistema deverá ser executado no
sistema

operacional

Ubuntu

-

Server,

desenvolvido na linguagem Java versão 8,
utilizando JSF versão 2, o framework de
componentes de tela primefaces e usar o
servidor web tomcat versão 8.
RNF02

O tempo de resposta do sistema

-

não deve passar de 5 segundos nas
operações

de

cadastro

e

alteração,

considerando que o tráfego na rede está
normal.
RNF03

O tempo de resposta do sistema

-

não deve passar de 10 segundos nas
operações

que

envolvam

transações,

considerando que o tráfego na rede está
normal.
RNF04

Os dados trocados pelo usuário e o
sistema

devem

trafegar

na

-

rede

criptografados.
Fonte: Elaboração própria

A Figura 18 mostra o diagrama de casos de uso da aplicação. Os casos de uso
representam as funcionalidades a serem desenvolvidas na aplicação. Esse diagrama
mostra que todos os usuários terão acesso as funcionalidades de pesquisa de espécie
por localidade, identificação e período através dos casos de uso Pesquisar Espécie
por Localidade, Pesquisar Espécie por Identificação e Pesquisar Espécie por Período
da Coleta. Através desses casos de uso podemos optar pela funcionalidade presente
no caso de uso Gerar relatório de espécimes. Esse diagrama também mostra que o
curador e os pesquisadores envolvidos com a coleção, através dos atores Curador e
Pesquisador respectivamente, poderão ter acesso às funcionalidades do caso de uso
Manter coleta. Através desse caso de uso os atores poderão ter acesso às
funcionalidades do caso de uso Manter espécime. Finalizando, o diagrama de caso de
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uso mostra que o Curador da coleção poderá ter acesso as funcionalidades do caso
de uso Manter pesquisador.
Figura 18 - Diagrama de casos de uso.

Fonte: Elaboração própria
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As tabelas a seguir descrevem as interaçõeios entre a aplicação e os atores
em cada caso de uso.
Tabela 3 - Descrição do caso de uso Manter coleta.

(continua)

Ator Primário:

Pesquisador, Curador

Descrição:

O sistema deve permitir o cadastro e alteração dos dados
referentes a coleta de um espécime.

Pré-condição:
Fluxo Principal –
Incluir Coleta

O ator deverá estar devidamente autenticado no sistema.
1. O ator insere os dados no sistema
coleta,

estado,

município,

localidade,

(Data, estação da
latitude,

longitude,

observação sobre o local da coleta, nome da espécie, ordem,
família, técnica de coleta, coletor e observação sobre a coleta) e
confirma a inclusão.
2. O sistema valida os dados.
3. O sistema grava os dados e emite uma mensagem de
sucesso.
4. O caso de uso é finalizado.
Fluxo Alternativo

1. O ator edita os dados no sistema (Data, observação

1 - Editar Coleta:

sobre a coleta, município, localidade, latitude, longitude,
espécie, técnica de coleta, coletor e confirma a atualização.
2. O sistema valida os dados.
3. O sistema atualiza os dados e emite uma mensagem de
sucesso.
4. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo

1. O ator seleciona a opção para remover a coleta.

2

2. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da

-

Remover

Coleta:

operação pelo ator.
3. O ator confirma a operação.
4. O sistema remove a coleta e emite uma mensagem de
sucesso.
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo

1. O ator seleciona a opção manter espécime.

3 – Espécime:

2. O sistema executa o caso de uso Manter Espécime.
5. O caso de uso é finalizado.
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Fluxo

de

exceção

1

(conclusão)
1. Após o passo 1 do fluxo principal, o sistema valida os

– dados e verifica que existem campos obrigatórios que não foram

Dados Inválidos preenchidos de maneira válida
ao

incluir

(Data, técnica de coleta,

a estado, município, localidade, latitude, longitude, espécie,

coleta:

família, ordem, coletor).
2. O sistema emite uma mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Fonte: Elaboração própria

Tabela 4 - Descrição do caso de uso Manter espécime.

(continua)

Ator Primário:

Pesquisador, Curador

Descrição:

O sistema deve permitir o cadastro e a alteração dos dados de
um espécime relacionado a uma coleta.

Pré-condição:

O ator deverá estar devidamente autenticado no sistema e a
coleta relacionada ao espécime deve estar cadastrada.

Fluxo Principal -

1. O ator insere os dados no sistema (Número do tombo,

Incluir Espécime:

Número do campo, observação sobre o espécime, estação de
coleta, sexo, medida do corpo, medida da cauda, medida do pé,
medida da orelha, medida do antebraço, medidas do trago,
medidas do calcar, peso, status na coleção e armazenamento
na coleção) e confirma a inclusão.
2. O sistema valida os dados.
3. O sistema grava os dados e emite uma mensagem de
sucesso.
4. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo
1

-

Espécime:

1. O ator atualiza os dados no sistema (Número do tombo,

Editar Número do campo, observação sobre o espécime, estação de
coleta, sexo, medida do corpo, medida da cauda, medida do pé,
medida da orelha, medida do antebraço, medidas do trago,
medidas do calcar, peso, status na coleção e armazenamento
na coleção) e confirma a atualização.
2. O sistema valida os dados.
3. O sistema atualiza os dados e emite uma mensagem de
sucesso.

tinua)
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(conclusão)
4. O caso de uso é finalizado.
Fluxo Alternativo

1. O ator seleciona a opção para remover o espécime.

2

2. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da

-

Remover

Espécime:

operação pelo ator.
3. O ator confirma a operação.
4. O sistema remove o espécime e emite uma mensagem de
sucesso.
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxo

de

exceção

1

1. Após o passo 2 do fluxo principal, o sistema valida os

– dados e verifica que existem campos obrigatórios que não foram

Dados Inválidos preenchidos de maneira válida (Número do tombo, Número do
ao

inserir

o campo, sexo, status na coleção e armazenamento na coleção).

espécime:

2. O sistema emite uma mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Fonte: Elaboração própria

Tabela 5 - Descrição do caso de uso Manter pesquisador

(continua)

Ator Primário:

Curador

Descrição:

O sistema deve permitir o cadastro bem como a alteração de um
pesquisador.

Pré-condição:
Fluxo Principal –
Incluir

O ator deverá estar devidamente autenticado no sistema.
1. O ator insere os dados no sistema (Nome, sobrenome, email, nome em obras científicas, CPF) e confirma a inclusão.

pesquisador:

2. O sistema valida os dados.
3. O sistema grava os dados e emite uma mensagem de
sucesso.
4. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo
1

-

1. O ator atualiza os dados no sistema (Nome, sobrenome, e-

Editar mail, nome em obras científicas, CPF) e confirma a atualização.

Pesquisador:

2. O sistema valida os dados.
3. O sistema atualiza os dados e emite uma mensagem de
sucesso.
4. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo

1. O ator seleciona a opção para remover um pesquisador.
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2

-

Remover

Pesquisador

(conclusão)
2. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da
operação pelo ator.
3. O ator confirma a operação.
4. O sistema remove o pesquisador e emite uma mensagem
de sucesso.
5. O caso de uso é finalizado.
Fonte: Elaboração própria

Tabela 6 – Descrição do caso de uso Pesquisar espécime por identificação.
(continua)
Ator Primário:
Usuário, Pesquisador, Curador
Descrição:

O sistema deve permitir a consulta de espécimes por sua
identificação que no caso será constituída pelo nome científico
da espécie, ordem e família.

Pré-condição:

Não há.

Fluxo Principal –

1. O ator insere o nome da espécie e efetua a consulta.

Pesquisar

2. O sistema retorna o nome científico e a data da coleta.

espécime
nome

por

3. O ator seleciona a espécie desejada (Nome científico, data

da da coleta).

espécie:

4. O sistema retorna os espécimes relacionados a esta
espécie (Nome científico, sexo, status na coleção, tipo de
armazenamento na coleção, estado, município, localidade,
número do tombo, número do campo latitude, longitude,
observação sobre o local da coleta, técnica de coleta, estação
de coleta, data, coletor, observação sobre a coleta, medidas
relacionadas a espécie (corpo, cauda, pé, orelha, antebraço,
trago, calcar, peso).
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo
1

–

Pesquisar

espécime

por

nome da família:

1. O ator insere o nome da família efetua a consulta.
2. O sistema retorna as espécies relacionadas a essa família.
3. O ator seleciona a espécie desejada (Nome científico, data
da coleta).
4. O sistema retorna os espécimes relacionados a esta
espécie (Nome científico), sexo, status na coleção, tipo de
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armazenamento na coleção, estado, município, localidade,
número do tombo, número do campo latitude, longitude,
observação sobre o local da coleta, técnica de coleta, estação
de coleta, data, coletor, observação sobre a coleta, medidas
relacionadas à espécie (corpo, cauda, pé, orelha, antebraço,
trago, calcar, peso).
5. O caso de uso é finalizado.
Fluxo Alternativo
2

–

Pesquisar

espécime

1. O ator insere o nome da ordem efetua a consulta.
2. O sistema retorna as espécies relacionadas a essa ordem

por (Nome científico, data da coleta).

ordem:

3. O ator seleciona a espécie desejada (Nome científico, data
da coleta).
4. O sistema retorna os espécimes relacionados a este
espécime (Nome científico), sexo, status na coleção, tipo de
armazenamento na coleção, estado, município, localidade,
número do tombo, número do campo latitude, longitude,
observação sobre o local da coleta, técnica de coleta, estação
de coleta, data, coletor, observação sobre a coleta, medidas
relacionadas à espécie (corpo, cauda, pé, orelha, antebraço,
trago, calcar, peso).
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo
3

–

1. A partir do passo 2 do fluxo principal, o ator seleciona a

Gerar opção de gerar relatório.

relatório

de

espécimes

da espécimes.

coleção

2. O sistema executa o caso de uso Gerar Relatório de

3. O caso de uso se encerra.
Fonte: Elaboração própria
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Tabela 7 - Descrição do caso de uso Pesquisar espécime por localização.
(continua)
Ator Primário:
Usuário, Pesquisador, Curador
Descrição:

O sistema deve permitir a consulta de espécimes pela
localização geográfica de sua coleta, que no caso será
constituída pelo nome do estado e município.

Pré-condição:
Fluxo

Principal

Não há.
–

Pesquisar espécime por
município:

1. O ator insere o município e efetua a consulta.
2. O sistema retorna as espécies relacionadas a esse
município (Nome científico, data da coleta).
3. O ator seleciona a espécie desejada (Nome
científico, data da coleta).
4. O sistema retorna os espécimes relacionados a está
espécime (Nome científico, sexo, status na coleção, tipo
de armazenamento na coleção, estado, município,
localidade, número do tombo, número do campo latitude,
longitude, observação sobre o local da coleta, técnica de
coleta, estação de coleta, data, coletor, observação sobre
a coleta, medidas relacionadas a espécie (corpo, cauda,
pé, orelha, antebraço, trago, calcar, peso).
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo 1 –

1. O ator insere o nome do estado efetua a consulta.

Pesquisar espécime por

2. O sistema retorna as espécies relacionadas a esse

estado:

estado.
3. O ator seleciona a espécie desejada (Nome
científico, data da coleta).
4. O sistema retorna os espécimes relacionados a está
espécime (Nome científico, sexo, status na coleção, tipo
de armazenamento na coleção, estado, município,
localidade, número do tombo, número do campo latitude,
longitude, observação sobre o local da coleta, técnica de
coleta, estação de coleta, data, coletor, observação sobre
a coleta, medidas relacionadas a espécie (corpo, cauda,
pé, orelha, antebraço, trago, calcar, peso).
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5. O caso de uso é finalizado.
Fluxo Alternativo 2 –
Gerar

relatório

1. A partir do passo 2 do fluxo principal, o ator

de seleciona a opção de gerar relatório.

espécies da coleção

2. O sistema executa o caso de uso Gerar Relatório de
espécimes.
3. O caso de uso se encerra.
Fonte: Elaboração própria

Tabela 8 - Descrição do caso de uso Pesquisar espécime por período da coleta.
(continua)
Ator Primário:
Usuário, Pesquisador, Curador
Descrição:

O sistema deve permitir a consulta de espécimes pelo
período que foi feita sua coleta.

Pré-condição:

Pelo menos um espécime deverá estar cadastrado no
sistema.

Fluxo

Principal

–

1. O ator insere data da coleta inicial e final e efetua a

Pesquisar espécime por consulta.
data da coleta:

2. O sistema retorna as espécies relacionadas ao
período (Nome científico, data da coleta).
3. O ator seleciona a espécie desejada (Nome
científico, data da coleta).
4. O sistema retorna os espécimes relacionados a está
espécime (Nome científico, sexo, status na coleção, tipo
de armazenamento na coleção, estado, município,
localidade, número do tombo, número do campo latitude,
longitude, observação sobre o local da coleta, técnica de
coleta, estação de coleta, data, coletor, observação sobre
a coleta, medidas relacionadas à espécie (corpo, cauda,
pé, orelha, antebraço, trago, calcar, peso).
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo 3 –
Gerar

relatório

espécies da coleção

1. A partir do passo 2 do fluxo principal, o ator

de seleciona a opção de gerar relatório.
2. O sistema executa o caso de uso Gerar Relatório de
espécimes.
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3. O caso de uso se encerra.
Fonte: Elaboração própria

Tabela 9 - Descrição do caso de uso Gerar relatório de espécimes.
(continua)
Ator Primário: Usuário, Pesquisador, Curador
Descrição:

O sistema deve permitir a emissão do relatório de todas as
espécies da coleção.

Pré-condição:
Fluxo Principal
–

Não há.
1. O ator seleciona a opção de gerar relatório de espécimes da

Gerar coleção.

relatório

de

todas

os coleção (Nome científico, família, ordem, sexo, status na coleção,

espécimes:

2. O sistema retorna as informações de todos os espécimes da

tipo de armazenamento na coleção, estado, município, localidade,
número

do

tombo,

número

do

campo

latitude,

longitude,

observação sobre o local da coleta, técnica de coleta, estação de
coleta, data, coletor, observação sobre a coleta, medidas
relacionadas a espécie (corpo, cauda, pé, orelha, antebraço, trago,
calcar, peso).
3. O ator seleciona a opção de emissão de relatório.
4. O sistema emite o relatório.
5. O caso de uso é finalizado.
Fluxo
Alternativo

1. O ator seleciona as opções de consulta (nome da espécie,
– ordem, família, estado, município, localidade) e efetua a consulta.

Gerar relatório

2.

O

sistema

retorna

as

informações

dos

espécimes

de espécimes relacionados aos itens da consulta (Nome científico, família,
por consulta:

ordem, sexo, status na coleção, tipo de armazenamento na
coleção, estado, município, localidade, número do tombo, número
do campo latitude, longitude, observação sobre o local da coleta,
técnica de coleta, estação de coleta, data, coletor, observação
sobre a coleta, medidas relacionadas a espécie (corpo, cauda, pé,
orelha, antebraço, trago, calcar, peso).
3. O ator seleciona a opção de emissão de relatório.
4. O sistema emite o relatório.
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5. O caso de uso é finalizado.
Fonte: Elaboração própria

Finalizando a etapa de modelagem de requisitos foram criados os diagramas
de interação com o usuário (User Interaction Diagrams – UIDs) dos casos de uso
Manter Coleta e Manter Espécime que são os casos de uso principais da aplicação.
De acordo com o método SHDM, um UID mostra a interação entre o usuário e o
sistema descrito em um caso de uso. A interação representada descreve a troca de
informações entre o usuário e o sistema, sem entrar em detalhes relativos à
interface com o usuário (VILAIN; SCHWABE, 2002). A Figura 19 mostra o UID da
funcionalidade Manter Coleta.
Figura 19 - UID Manter Coleta.

Fonte: Elaboração própria
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O UID da funcionalidade Manter Coleta mostra o que poderá ser feito pelo
usuário nessa funcionalidade. Esse UID mostra que quando for iniciada a
funcionalidade serão apresentadas as informações da espécie como nome da
espécie, família e ordem. Essa funcionalidade disponibilizará campos opcionais para
preenchimento como nome da espécie, ordem, família e data da coleta. Do ponto
inicial, poderão ser acessadas as funcionalidades de incluir, editar e visualizar dados
de coleta de um espécime. Pela opção Visualizar Espécime poderá ser acessado o
UID responsável pela funcionalidade de manter dados de espécime, que é ilustrado
na Figura 20.
Figura 20 - UID Manter Espécime.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 21 apresenta o Esquema Conceitual SHDM da aplicação Linked
Data da coleção de mamíferos do NUPEM.
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Figura 21 - Esquema de classe conceitual SHDM da aplicação Mamíferos.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 21 mostra os conceitos do domínio utilizados na aplicação
Mamíferos. O esquema de classe SHDM permite o uso dos tipos de dados do XML
Schema, indicados pelo prefixo XSD, o que possibilitou explorar a definição dos
mais de 20 tipos de dados definidos na recomendação como date, int, string,
decimal, etc. A classe Coleta contém dados como data da coleta da espécie, o
protocolo de coleta utilizado, qual o coletor que fez a coleta e qual foi a estação de
coleta. Já a classe Espécime foi utilizada para abrigar dados como número de
campo, número do tombo, sexo do espécime, status na coleção, o tipo de
armazenamento e uma observação sobre este espécime. A classe Medida é
responsável por armazenar as medidas do espécime como tipo da medida, valor,
unidade

e

uma

observação.

A

classe

Localização

é

encarregada

pelo

armazenamento dos dados de localização relacionados a uma coleta como estado,
município, localidade, latitude e longitude. A classe Identificação gerencia dados
como nome da espécie, ordem e família. A classe Coletor identifica o coletor e, por
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fim, a classe Pesquisador representa os dados do pesquisador, sendo que o
pesquisador pode também ser um coletor.
Na etapa de Projeto Navegacional SHDM foi desenvolvido o diagrama de
classe navegacional e o esquema de contexto navegacional da aplicação. A Figura
22 apresenta o diagrama de classe navegacional.
Figura 22 - Diagrama de classe navegacional SHDM da aplicação Mamíferos.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 22 apresenta o diagrama de classe navegacional, que representa as
classes navegacionais da aplicação. Essas classes mostram quais dados estão
presentes em cada classe e seus tipos, já seguindo o modelo RDF do padrão Darwin
Core. Cada classe apresenta como as informações poderão ser acessadas através de
âncoras e índices. Na classe Coleta existe o índice Espécimes por Coleta que
possibilita o acesso às informações da classe navegacional Espécime. Essa classe
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apresenta as informações de um espécime coletado e, quando acessado pelo índice
da classe Coleta, apresenta as informações dos espécimes relacionadas à mesma. A
classe Espécime possui uma âncora para a classe coleta que permite voltar para essa
classe navegacional. A Figura 23 ilustra o esquema de contexto navegacional para a
aplicação.
Figura 23 - Esquema de contexto navegacional SHDM da aplicação Linked Data.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 23 apresenta como será a navegação pelas classes navegacionais
através do esquema de Contexto Navegacional. Esse diagrama usa o conceito de
estrutura de acesso facetada e apresenta as classes navegacionais ou nós, os
contextos e as estruturas de acesso aos nós. Esse diagrama é formado pelas
estruturas de acesso Menu Principal, que liga outra estrutura de acesso relatório de
Espécimes por consulta e a estrutura de acesso facetada Identificações, Regiões e
Períodos.
A estrutura de acesso facetada possui a estrutura de acesso denominada
Identificações, que acessa o contexto que obtém as Coletas agrupadas por
Identificação. Essa estrutura também possui as estruturas de acesso denominadas
Regiões e Períodos. A primeira acessa o contexto de Coletas por Região e a
segunda o contexto de Coleta por Período. Também é possível usar todas essas
estruturas combinadas para obter uma determinada coleta de espécime. Esse
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diagrama também ilustra que através do menu principal é possível acessar a
funcionalidade de inclusão de um evento de coleta e chegar na estrutura de acesso
que leva a uma consulta de espécies, com o intuito de ser gerado um relatório
contendo os dados de espécies contidas na coleção. Finalizando, esse diagrama
mostra a possibilidade de navegação entre as classes navegacionais e a navegação
de uma classe navegacional para um contexto específico.

5.2 Arquitetura
A Figura 24 ilustra a arquitetura definida para a aplicação. Essa arquitetura
possui três camadas, são elas: a camada de apresentação, de aplicação e de
dados. A camada de apresentação é responsável por prover mecanismos para o
usuário ter acesso à aplicação. Essa camada disponibiliza uma interface web, que
possibilita ao usuário interagir com a aplicação web.
A camada de aplicação é responsável por obter os dados vindos da camada
de apresentação e estruturá-los semanticamente através da utilização dos termos
Darwin Core disponibilizados em RDF. Essa camada também é responsável por
efetuar as consultas aos datasets da camada de dados através de consultas
SPARQL e disponibilizar uma resposta útil para a camada de apresentação. Para
isso ela utiliza os vocabulários das ontologias do DBPedia e do Geonames. A
camada de aplicação, além de estruturar os dados semanticamente, também é
responsável por fazer a ligação de recursos presentes no dataset local, com outros
recursos, presentes nos datasets do DBpedia e Geonames. Essa ligação de dados
possibilita a obtenção de informações que enriquecem os dados armazenados
localmente.
A camada de dados é o local que abriga as triplas RDF do dataset da coleção
de mamíferos. As triplas são criadas por meio do componente Linked Data que faz a
estruturação dos dados e o insere no triple store. Ela também é responsável por
prover e gerenciar o acesso ao dataset local. Essa camada também permite com
que agentes de software possam obter os dados da base local através do SPARQL
Endpoint disponibilizado por essa base. Com isso é possível que outras aplicações
possam acessar os dados constantes na base da coleção de mamíferos bem como
vincular seus dados a eles.
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Figura 24 – Arquitetura da aplicação Mamíferos.

Fonte: Elaboração própria
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5.3 Base de dados RDF
A base de dados RDF da aplicação foi desenvolvida seguindo o guia RDF e o
vocabulário do padrão Darwin Core. Essa base foi criada com os dados obtidos
através de uma planilha, onde atualmente estão armazenados os dados dos
espécimes da coleção de mamíferos do NUPEM. Para armazenar esses dados de
forma estruturada em RDF, seguindo o padrão Darwin Core, foram utilizados o
framework Jena e a base de dados RDF Allegrograph. O Jena foi utilizado para
estruturar os dados em forma de triplas RDF, acessar e inserir os mesmos na base
RDF. O Allegrograph foi utilizado para armazenar as triplas.
Jena é um framework Java utilizado para construir aplicações relacionadas à
Web Semântica. Ele possui uma API RDF que possibilita a escrita e a leitura de
recursos, em bases de dados RDF, em formatos como RDF/XML e Turtle. Jena é
utilizado para manipular e acessar dados das bases de dados RDF. Além disso, ele
possui uma API, denominada Ontology API, que trabalha com a manipulação de
ontologias em RDFS e OWL, com o objetivo de adicionar semântica extra aos dados
descritos em RDF. Ele também possui uma API denominada Inference API, que é
utilizada para ampliar e checar o conteúdo de uma base RDF, através de um motor
de inferência que é capaz de raciocinar a partir de regras de inferências presentes
nas ontologias (Isotani e Bittencourt, 2015).
Allegrograph é uma base de dados RDF e um framework para construção de
aplicações relacionadas à Web Semântica. Ele permite armazenar dados em triplas
RDF, além de disponibilizar um SPARQL Endpoint, que possibilita o acesso aos
dados da base por aplicações ou agentes de software, através das linguagens
SPARQL e Prolog. O Allegrograph possui uma interface de gerenciamento da base
RDF, que disponibiliza funcionalidades que permitem a visualização das triplas da
base RDF e a consulta a essas triplas utilizando SPARQL. Essa interface de
gerenciamento também permite a exclusão e adição de triplas, exportação e
importação de dados, criação e exclusão da base. Além de permitir a indexação de
triplas e implementar ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade),
que é fundamental no desenvolvimento de uma aplicação. Ele possui suporte a
RDFS, OWL, RDF e a reasoner RDFS ++, e pode ser utilizado por linguagens como
Java e Python (Franz, 2015).
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5.4 Implementação
A aplicação Linked Data foi desenvolvida na linguagem de programação Java,
com a tecnologia JSF (Java Server Faces) combinada com o framework Primefaces,
a base RDF Allegrograph e o framework Jena.
No desenvolvimento da aplicação foi utilizado o JSF por possuir um conjunto
de APIs que facilitam a implementação de interfaces web, a manipulação de
eventos, a validação de dados de entrada, a definição da navegação entre páginas
entre outros itens que agilizam o desenvolvimento de uma aplicação. O JSF define a
separação entre a lógica da aplicação e a apresentação das páginas web. Além
disso, ele facilita a conexão entre essas camadas. O Primefaces é um framework
utilizado para criar interfaces web em conjunto com o JSF com o objetivo de facilitar
a criação de interfaces web ricas. Essa facilidade vem do fato dele possuir um
conjunto de componentes variados como DataTable, MenuBar, SelectManyMenu.
O Primefaces, além de possuir componentes para a criação da interface de
aplicações web, também utiliza Ajax nativo em grande parte de seus componentes,
o que proporciona uma boa experiência ao usuário. Além disso, ele possui uma boa
documentação

e

uma

página

de

demonstração

de

cada

componente

(PRIMEFACES, 2008).

5.5 Funcionalidades
A Figura 25 mostra a tela inicial da aplicação, que é o ponto de entrada da
aplicação Mamíferos. Essa página é parte da aplicação que pode ser acessada pelo
público em geral. Através dela é possível fazer buscas com o objetivo de encontrar a
coleta de espécie desejada, além de inserir uma nova coleta, como mostra as
opções de menu. Nessa tela são apresentadas as coletas de espécie mais recentes
presentes na coleção.
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Figura 25 - Tela inicial da aplicação Mamíferos.

Fonte: Elaboração própria

5.5.1 Consulta aos dados da coleção
A Figura 26 mostra a tela da funcionalidade que é apresentada após a
escolha da opção de busca Coleta por Período.
Figura 26 - Tela de busca de coleta por período.

Fonte: Elaboração própria
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Nessa tela o usuário deve informar o período desejado para a busca de
coletas. Após a execução da busca a aplicação exibirá as espécies coletadas nesse
período, como mostra a Figura 27.
Figura 27 - Resultado da busca de coleta por período.

Fonte: Elaboração própria

Nesse exemplo a busca retornou duas espécies. Para se ter acesso a mais
dados sobre essa espécie é necessário clicar sobre o nome da espécie. A Figura 28
mostra a tela contendo mais informações sobre a espécie.
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Figura 28 - Tela com informações sobre a espécie.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 28 mostra uma pequena descrição sobre a espécie, uma imagem e
seu nome científico. Estas informações foram extraídas da base DBPedia. Esta
figura também mostra detalhes da coleta como local e dados específicos da coleta
da espécie. Através desta tela é possível obter mais informações sobre a espécie
com a opção “Saiba mais sobre essa espécie”. Obter mais informações sobre o local
da coleta através da opção “Explore esse local” e acessar dados dos espécimes,
relacionados à espécie, através do botão “Visualizar espécime”. Nessa tela também
é possível navegar pelas informações das espécies retornadas, usando as âncoras
de “Próximo” e “Anterior” localizadas em baixo da descrição da espécie.
A Figura 29 apresenta a tela que é aberta após clicar na opção “Saiba mais
sobre essa espécie”. Já a Figura 30 mostra a tela da opção “Explore esse local”.
Finalizando, a Figura 31 apresenta a tela da opção “Visualizar espécime”.
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Figura 29 - Tela de informações sobre a espécie presente no GBIF.

Fonte: https://www.gbif.org/species/2434584.

A Figura 29 apresenta uma tela pertencente ao GBIF, que foi carregada
através do link RDF feito dinamicamente com o portal do GBIF no momento do
cadastro da espécie. Esta tela mostra mais informações sobre essa espécie como
fotos, classificação taxonômica e locais onde indivíduos dessa espécie foram
coletados. Essas informações estão em constante atualização, pois são advindas de
outras instituições de pesquisas que fazem coletas dessas espécies e disponibilizam
no GBIF.
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Figura 30 - Tela de detalhes do local da coleta.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 30 apresenta um mapa do local onde o espécime foi coletado,
possibilitando a exploração do local onde ocorreu a coleta, o que facilita a obtenção
de conhecimento sobre esse local. As informações de localidade são obtidas através
do link RDF feito para a base do Geonames.
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Figura 31 - Tela de visualização de espécimes da coleção.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 31 mostra os espécimes relacionados à coleta. Nessa tela podem
ser vistas informações como: sexo, estação de coleta, status na coleção,
observação sobre o espécime e armazenamento na coleção. Além de informações
sobre as medidas do espécime. A Figura 32 apresenta a tela de busca de Coleta por
Identificação.
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Figura 32 - Tela de busca por identificação da espécie coletada.

Fonte: Elaboração própria

Esse exemplo mostra uma busca por uma coleta relacionada à espécie
Cerdocyon thous. Para isso foi selecionada primeiramente a ordem Carnivora e
depois a família Canidae. Após ser executada essa busca a aplicação disponibilizará
a coleta de espécie na tela apresentada na Figura 33.
Figura 33 - Resultado da busca de coleta por identificação.

Fonte: Elaboração própria

O mesmo processo de acesso aos dados da espécie, feito no resultado do
filtro de Coleta por Período, também é feito nesse filtro e no filtro de Coleta por
Região. A Figura 34 mostra a tela de busca de Coleta por Região.
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Figura 34 - Tela de busca por região da coleta.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 34 mostra uma busca por uma coleta no município de Macaé no
estado do Rio de Janeiro. Após ser executada essa busca a aplicação
disponibilizará o seu resultado na tela apresentada na Figura 35.
Figura 35 - Resultado da busca de coleta por região.

Fonte: Elaboração própria
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5.6 Cadastro dos dados da coleção
Os dados da coleta da espécie serão inseridos na área administrativa da
aplicação. Essa área só será acessada pelos pesquisadores responsáveis pelos
dados da coleção de mamíferos. Para acessar essa área o pesquisador irá se
autenticar na aplicação através de uma tela de Login ilustrada na Figura 36.
Devidamente autenticado, ele poderá inserir os dados de coleta na aplicação. A
Figura 37 mostra a tela de inserção de dados sobre a coleta como data, observação,
técnica de coleta e coletor.
Figura 36 - Tela de autenticação.

Fonte: Elaboração própria
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Figura 37 – Tela de inserção de dados relativos à coleta da espécie.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 37 possui a aba Espécie, que é responsável por inserir dados sobre
a identificação da espécie como, nome científico, ordem e família. Para facilitar o
preenchimento desses dados, são carregados do DBpedia dados sobre a
identificação de mamíferos. Assim, o usuário pode selecionar a ordem, a família e o
nome científico que foi carregado do DBPedia. No momento da inserção, somente o
link RDF para essas informações fica presente na base local da coleção. Essa tela
pode ser visualizada na Figura 38.
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Figura 38 - Aba de identificação da espécie.

Fonte: Elaboração própria

A aba apresentada na Figura 39 permite ao usuário a inserção de dados
geográficos a respeito da coleta da espécie. Para facilitar o preenchimento desses
dados, são carregados do Geonames os dados dos estados e municípios. Assim, o
usuário pode selecionar o estado e o município referente à coleta. No momento da
inserção, na base local, serão armazenados os dados de observação sobre o local
da coleta, localidade, latitude, longitude e o link RDF que aponta para os dados que
estão na base do Geonames.
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Figura 39 – Tela de dados geográficos da coleta.

Fonte: Elaboração própria

Após o preenchimento de todas as abas, o pesquisador clicará sobre o botão
salvar, para que as informações sejam registradas na base RDF local e os links
semânticos sejam feitos com a base DBPedia, Geonames e com o portal GBIF.
Quando todo o processo for finalizado, a aplicação direcionará o usuário para a tela
de inserção de dados de espécimes (Figura 40).
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Figura 40 - Cadastro de dados de espécimes.

Fonte: Elaboração própria

Essa tela permite a inclusão dos dados como número do tombo, que é o
número que o espécime recebe quando ele é tombado ou inserido na coleção. O
número do campo que é gerado quando ele é coletado, o sexo, status na coleção e
observação sobre o indivíduo, além do tipo de armazenamento na coleção dessa
espécie. Nessa tela também é possível cadastrar as medidas desse indivíduo.
A aplicação Mamíferos e seu código fonte estão disponíveis nos seguintes
endereços

http://projetos.macae.ufrj.br:8080/mamiferos

https://bitbucket.org/mamiferos/mamiferos/src/master/ .

e
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6 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO MAMÍFEROS
Esta seção apresenta uma avaliação do uso da aplicação Linked Data e de
seu suporte à estruturação e ao acesso aos dados da coleção de mamíferos do
NUPEM.

6.1 Projeto e execução da Avaliação
A avaliação foi realizada em formato de um teste por professores e alunos
que participam de pesquisas na área de mamíferos no NUPEM. O teste foi dividido
em duas etapas. Na primeira, o participante deve cadastrar uma coleta de espécie e
uma amostra dessa espécie. Posteriormente, ele deve consultar essa coleta
utilizando os mecanismos de busca presentes na aplicação. Após isso, o
participante deve acessar os dados dessa coleta. Já na segunda etapa, deve ser
preenchido um questionário de avaliação da aplicação Linked Data. A descrição
completa do teste está disponível no Apêndice I – Documento de Avaliação.

6.2 Participantes
A seleção dos participantes teve como premissa o envolvimento com
pesquisas relacionadas à área de mamíferos. A avaliação contou com a participação
de sete pessoas: dois pesquisadores docentes com doutorado, um com vinte e dois
anos de experiência e outro com quinze. Dois alunos de doutorado, cada um com
dez anos de experiência; três alunos de graduação, um com três anos de
experiência e o restante com um ano de experiência.

6.3 Questionário de avaliação
Neste trabalho foi utilizado um questionário (Apêndice II) contendo seis
questões usando como base a escala likert (Likert, R., 1932), que possibilita
respostas objetivas, através de alternativas que vão de um extremo ao outro. Por
exemplo, em uma alternativa encontra-se a opção “Concordo fortemente” e em outra
a opção “Discordo fortemente”, em muitos casos existem uma alternativa que
demonstra neutralidade. As questões foram formuladas a fim de avaliar se o uso da
aplicação web aliada aos princípios do Linked Data melhoram o registro e acesso
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dos dados das espécies da coleção de mamíferos do NUPEM. O formulário de
avaliação contém as seguintes questões:
1. Em relação ao cadastro de uma coleta de espécie na coleção de
mamíferos, como você classificaria a forma como esse cadastro é feito?
( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Boa
( ) Muito boa
( ) Ótima

2. Qual é a sua opinião sobre a seguinte afirmação? As informações
oferecidas durante o cadastro de uma coleta de espécie facilitam a inserção dos
dados.
( ) Concordo Fortemente
( ) Concordo
( ) Neutro
( ) Discordo
( ) Discordo Fortemente

3. Qual é a sua opinião sobre a seguinte afirmação? As opções de consulta
disponíveis na aplicação permitem encontrar uma determinada coleta de espécie
cadastrada na coleção.
( ) Concordo Fortemente
( ) Concordo
( ) Neutro
( ) Discordo
( ) Discordo Fortemente

4. Em relação à forma de acesso aos dados de uma coleta de espécie na
coleção de mamíferos, como você a classificaria?
( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Boa
( ) Muito boa
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( ) Ótima

5. Qual é a sua opinião sobre a seguinte afirmação? As informações
apresentadas, referentes às espécies e ao local da coleta, contribuem para a
compreensão das coletas de espécies presentes na coleção de mamíferos do
NUPEM.
( ) Concordo Fortemente
( ) Concordo
( ) Neutro
( ) Discordo
( ) Discordo Fortemente

6. Em relação à navegação pelas informações cadastradas na coleção de
mamíferos, como você a classificaria?
( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Boa
( ) Muito boa
( ) Ótima

6.4 Limitações
O pequeno número de participantes, apenas sete, pode afetar a
generalização dos resultados. A avaliação contou com esse número reduzido pois
existem poucos pesquisadores no grupo de pesquisa de mamíferos do NUPEM, que
em sua maioria contam com alunos de graduação e pós-graduação em ciências
ambientais. Foram selecionados os alunos que mais tem contato com os dados da
coleção e o responsável por ela, que possui uma vasta experiência na área, com o
objetivo de obter uma avaliação crítica da aplicação.

6.5 Resultados
A Tabela 10 mostra os resultados das questões um, quatro e seis
(APÊNDICE II). Na primeira questão, 57,14% dos participantes, mais que a metade,
classificou a forma como o cadastro de uma coleta de espécie é feita como muito
boa, 28,57% classificou como ótima e 14,28% como boa. Já na quarta questão, a
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maioria dos participantes, mais de 42%, classificou a forma de acesso aos dados de
uma coleta de espécie como boa, 28,57% como muito boa e 28,57% como ótima.
Na sexta questão, onde era avaliada a navegação pelas informações cadastradas
na coleção de mamíferos, 42,85% participantes avaliaram como boa, 28,57% como
muito boa e 28,57% como ótima. Nenhum participante classificou as funcionalidades
como ruim ou péssima. Esses resultados indicam que a forma como o cadastro,
acesso e navegação são feitos satisfaz a necessidade de pessoas envolvidas com a
coleção de mamíferos. Nessas questões foram usados princípios Linked Data para
obter informações para auxiliar no cadastro de espécie e foram usadas as técnicas
do método SHDM para auxiliar na navegação dos dados, disponibilizando links que
auxiliam na navegação pelas informações das espécies.
Tabela 10 - Resultado das questões um, quatro e seis.
Questão

Péssima Ruim

Boa

Muito boa

Ótima

1 (Cadastro)

0 (0%)

0 (0%)

1(14,28%)

4 (57,14%) 2 (28,57%)

4 (Acesso aos dados)

0 (0%)

0 (0%)

3 (42,85%) 2 (28,57%) 2 (28,57%)

6 (Navegação)

0 (0%)

0 (0%)

3 (42,85%) 2 (28,57%) 2 (28,57%)

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 11 mostra os resultados das questões dois, três e cinco
respectivamente (APÊNDICE II), onde na questão dois, os participantes foram
convidados a manifestar sua opinião sobre a seguinte afirmação: as informações
oferecidas durante o cadastro de uma coleta de espécie facilitam a inserção dos
dados. A maioria dos participantes, mais de 57%, disse que concorda fortemente
com essa afirmação, quase 43% disse que concordam. Já na questão três os
participantes opinaram sobre a seguinte afirmação: As opções de consulta
disponíveis na aplicação permitem encontrar uma determinada coleta de espécie
cadastrada na coleção. Neste caso mais de 70% dos participantes concordaram
com a informação e quase 29% concordaram fortemente. Na questão seis, os
participantes opinaram sobre a seguinte afirmação: As opções de consulta
disponíveis na aplicação permitem encontrar uma determinada coleta de espécie
cadastrada na coleção. A maioria dos participantes, mais de 70%, concordaram com
a afirmação e cerca de 30% concordaram fortemente. Nenhum participante ficou
neutro ou discordou com as afirmações. O resultado da questão 1 indica que o uso
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de Linked Data auxilia no preenchimento dos dados referentes a coleta, pois foram
usados dados da base do DBPedia, para auxiliar no preenchimento dos dados de
identificação da espécie, e dados do Geonames para auxiliar no preenchimento dos
dados geográficos referentes a coleta. Os resultados das questões três e seis
também indicam que o uso de Linked Data auxilia na consulta e no entendimento
dos dados de coleta respectivamente, pois ele foi usado na consulta das espécies
para auxiliar no preenchimento de dados sobre a identificação da espécie e dados
geográficos da coleta. Já na questão seis, por meio dos links semânticos vinculados
a cada espécie coletada, foi possível obter informações que viessem a enriquecer os
dados referentes à coleção,de modo que a coleta fosse melhor compreendida por
quem acessa esses dados. Foram obtidos dados sobre a espécie do DBPedia,
dados geográficos do Geonames e foi disponibilizado um link “Saiba mais sobre
essa espécie” que aponta para o GBIF, para quem quisesse explorar mais
informações sobre a espécie.
Tabela 11 - Resultado das questões dois, três e cinco.
Questão

Concordo

Concordo

Neutro

Discordo

fortemente

Discordo
fortemente

2 (Cadastro)

4 (57,14%)

3 (42,85%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (Consulta)

2 (28,57%)

5 (71,42%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

de 2 (28,57%)

5 (71,42%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3

(Visualização

informações)

Fonte: Elaboração própria

Os resultados apresentados indicam que a aplicação Mamíferos pode
contribuir para melhoria na gestão dos dados da coleção de mamíferos do NUPEM,
uma vez que ela facilita o preenchimento dos dados, relativos ao cadastro de uma
coleta de espécie e suas amostras. O uso de dados de outros repositórios facilita o
preenchimento de dados relativos à identificação de uma amostra e do local onde
essa espécie foi coletada. Também podemos concluir que a aplicação contribui para
a consulta, navegação e visualização de uma amostra de espécie presente na
coleção, além de contribuir para uma melhor compreensão da espécie e local da
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coleta. Os links RDF para bases do DBPedia, Geonames e GBIF utilizados
proporcionaram um enriquecimento das informações relacionadas a cada coleta de
espécie.
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7 CONCLUSÕES
Este trabalho apresenta uma solução para apoiar os pesquisadores que
trabalham junto à coleção de mamíferos do NUPEM, a gerir os dados dessa coleção
e a publicá-los na web. A solução proposta visa também facilitar o acesso aos dados
da coleção não só a pesquisadores do NUPEM, mas também a outros
pesquisadores de outras instituições e ao público em geral.
A principal contribuição deste trabalho é a estruturação dos dados das
espécies, presentes na coleção, seguindo o modelo RDF do padrão Darwin Core, a
criação de um repositório RDF com os dados reais dessa coleção e a publicação
desses dados na web utilizando os princípios de Linked Data. Para facilitar o acesso
e navegação pelos dados das espécies foi criada a aplicação Linked Data
Mamíferos. A aplicação proporciona acesso aos dados de amostras de espécies
presentes na coleção, bem como consultas a espécies por data, identificação e
localização da coleta. Utilizando-se dos princípios de Linked Data, foram feitos links
RDF para cada espécie, com o objetivo de oferecer mais informações a respeito de
uma determinada coleta de espécie. Como dados relativos à identificação da
espécie, localização da coleta e um detalhamento maior da espécie através do link
feito ao portal GBIF.
A aplicação Mamíferos foi submetida a uma avaliação com o objetivo de
validá-la junto aos pesquisadores do NUPEM. Essa avaliação foi realizada em duas
etapas: uma atividade de inserção de dados de uma coleta de espécie e uma
atividade de consulta às coletas cadastradas e suas amostras. Já a segunda etapa
foi o preenchimento de um questionário de avaliação. O resultado da avaliação foi
importante, pois mostrou que a utilização de Linked Data e do método SHDM
ajudam na gestão, publicação e navegação dos dados da coleção de mamíferos do
NUPEM.
Com a estruturação dos dados da coleção seguindo o modelo RDF do padrão
Darwin Core e a aplicação Mamíferos, os dados foram organizados de forma
padrão, ficaram acessíveis aos pesquisadores do NUPEM e ao público em geral de
maneira adequada, rápida e confiável. Além disso, a estruturação desses dados em
RDF, proporcionou a disponibilização dos mesmos, para a leitura por máquinas,
através de um SPARQL EndPoint, o que proporciona um acesso facilitado por
soluções computacionais.

99

7.1 Trabalhos futuros
Um trabalho futuro previsto é implementar a funcionalidade de consulta
facetada do SHDM, onde será combinada as consultas por data, identificação e local
da coleta. Assim, o usuário poderá consultar por combinações desses três itens e a
aplicação fará filtros a cada dado selecionado nos filtros, sendo que no fim do
processo sempre irá ser retornado alguma coleta de espécie.
Outro trabalho futuro é finalizar o módulo de gestão de dados da coleção e
controle de acesso de usuários para possibilitar ao curador da coleção cadastrar
novos usuários e fazer um controle das modificações nos dados, como quem inseriu
ou alterou algum dado. Também será implementado um relatório a respeito aos
dados da coleção. Ele conterá todas as amostras de espécie da mesma. Esse
relatório poderá ser exportado em PDF ou CSV e poderá ser filtrado por data da
coleta, identificação da espécie ou por local da coleta.

100

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBUQUERQUE, A. C. F.; DOS SANTOS, J. L. C.; DE CASTRO, A. N. OntoBio: A
biodiversity

domain

ontology

for

Amazonian

biological

collected

objects.

Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System
Sciences, v. 2015–March, p. 3770–3779, 2015.
AMANQUI, F. K. et al. Improving biodiversity data retrieval through semantic search
and

ontologies.

Conference

on

Proceedings
Web

-

2014

Intelligence

IEEE/WIC/ACM

and

Intelligent

International

Agent

Joint

Technology

-

Workshops, WI-IAT 2014, v. 1, p. 726–731, 2014.
AUER, S. et al. DBpedia: A Nucleus for a Web of Open Data. The semantic web.
Springer, 2007.
AUER, S.; HELLMANN, J. L. S. LinkedGeoData：Adding a Spatial Dimension to the
Web of Data. The Semantic Web-ISWC 2009, p. 731–746, 2009.
BATTLE, R.; KOLAS, D. GeoSPARQL: Enabling a Geospatial Semantic Web.
Semantic Web Journal, p. 1–17, 2012.
BASKAUF, S.J.; WEBB, C.O. Darwin-SW: Darwin Core-based terms for expressing
biodiversity

data

as

RDF.

Semantic

Web

–

Interoperability,

Usability,

Applicability an IOS Press Journal, Clifton, n. 6, vol. 7, p. 629-643, 2016.
BASKAUF, S.J., et al. Lessons Learned from Adapting the Darwin Core Vocabulary
Standard for Use in RDF. Semantic Web, v.7, n. 6, p. 617–627, 2016.
BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The Semantic Web. Scientific
American, v. 21, 2001.
BIZER, C.; HEATH, T.; BERNERS-LEE, T. Linked data-the story so far.
International journal on Semantic Web and Information Systems, v. 5, n. 3, p. 1–
22, 2009.
BIZER, C.; SEABORNE, A. D2RQ – Treating Non-RDF Databases as Virtual RDF
Graphs. World Wide Web Internet And Web Information Systems, n. November,
p. 26, 2004.
Brickley, D., Guha, R. V. RDF Shema. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/rdfschema/>. Acesso em: 05/10/2017.
BUTTIGIEG, P. et al. The environment ontology: contextualising biological and
biomedical entities. Journal of Biomedical Semantics, v. 4, n. 1, p. 43, 2013.

101

CARDOSO, S. D. et al. SWI: A Semantic Web Interactive Gazetteer to support
Linked Open Data. Future Generation Computer Systems, v. 54, p. 389–398,
2016.
GOMES JUNIOR, Luiz Celso. Uma arquitetura para consultas a repositórios de
biodiversidade na Web. 2007. 72f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual
de

Campinas,

Instituto

de

Computação,

Campinas,

SP.

Disponível

em:

<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000415026>. Acesso em: 29 mar.
2017.
DA ROCHA, C. F. D.; ESTEVES, F. DE A.; SCARANO, F. R. Pesquisas de longa
duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação.
São Carlos, SP. RiMa Editora, 2004.
FAFALIOS, P.; PAPADAKOS, P. Theophrastus: On demand and real-time automatic
annotation and exploration of (web) documents using open linked data. Journal of
Web Semantics, v. 29, p. 31–38, 2014.
FRANZ.

Franz’s

Allegrograph

Triple

Store.

Disponível

em:

<http://franz.com/agraph/allegrograph/>. Acesso em: 08/08/2018.
GADELHA, L. M. R. et al. SiBBr : Uma Infraestrutura para Coleta , Integração e
Análise de Dados sobre a Biodiversidade Brasileira. XXXIV Congresso da
Sociedade Brasileira de Computação, p. 345–352, 2014.
GBIF. Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Natural History, v. 29, n.
March, p. 1–2, 2012.
HEATH, T.; BIZER, C. Linked data: Evolving the web into a global data space.
Synthesis lectures on the semantic web: theory and technology, v. 1, n. 1, p. 1–
136, 2011.
HITZLER KRÖTZSCH, M., PARSIA, B., PATEL-SCHNEIDER, P.F., RUDOLPH, S.,
P.

OWL

2

Web

Ontology

Language

Primer.

Disponível

em:

<https://www.w3.org/TR/owl2-primer/>. Acesso em: 15/5/2017.
Cyganiak, R., Laanthaler, M., Wood, D. Resource Description Framework (RDF):
Concepts and Abstract Syntax. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/rdf11concepts/>. Acesso em: 05/10/2017.
ISOTANI, S.; BITTENCOURT, I. I. Dados Abertos Conectados. Novatec, 2015.
KAUPPINEN, T.; DE ESPINDOLA, G. M. Linked open science-communicating,
sharing and evaluating data, methods and results for executable papers.
Procedia Computer Science. 2011.

102

Likert, R. A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology,
New York, Columbia University Press,1932.
LIMA, F. Modelagem semântica de aplicações na WWW. 2003. Tese (Doutorado
em Informática) - Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro PUC-Rio, Rio de janeiro, RJ. 2003.
MOURA, A. M. D. C. et al. Integrating Ecological Data Using Linked Data Principles.
Joint V Seminar on Ontology Research in Brazil, p. 156–167, 2012.
PEIXOTO, A. L. et al. Diretrizes e estratégias para a modernização de coleções
biológicas brasileiras e a consolidação de sistemas integrados de informação sobre
biodiversidade. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos: Ministério da
Ciência e Tecnologia, p. 145–182, 2006.
PRIMEFACES. Primefaces. 2008. Disponível em <http://www.primefaces.org/>.
Acesso em: 01 08. 2018.
PRUD’HOMMEAUX, E.; SEABORNE, A. SPARQL Query Language for RDF.
Disponível em: <http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/>. Acesso em: 22 jan 2017.
SERIQUE, K. J. DO A. et al. BioDSL: a domain-specific language for mapping
and dissemination of biodiversity data in the LOD. Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação, XXXVI; Brazilian e-Science Workshop, X. 2016.
SCHWABE, D.; ROSSI, G. An Object Oriented Approach to Web-based Applications
Design. Theory and Practice of Object Systems, v. 4, n. 4, p. 207–225, 1998.
SPECIESLINK. Species link. Disponível em: <http://splink.cria.org.br/>. Acesso em:
25 jan 2017.
VEIGA, A. J. Um estudo sobre qualidade de dados em biodiversidade:
aplicação a um sistema de digitalização de ocorrências de espécies. 2012. 101
f. Dissertação (Mestre em Ciências). Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (USP), Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais. São
Paulo, SP. 2012.
Vilain P, Schwabe D. Improving the web application design process with UIDs.
2nd International Workshop on Web-Oriented Software Technology, 10 Jun, 2002.
WICK, M.; VATANT, B. The Geonames geographical database. 2012. Disponível
em: <http://www.geonames.org>. Acesso em: 11 abr 2017.
WIECZOREK, J. et al. Darwin core: An evolving community-developed biodiversity
data standard. PLoS ONE, v. 7, n. 1, p. e29715, 6 jan. 2012.

103

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Extensible Markup Language (XML) 1.0
(FifthEdition). Disponível em: <https://www.w3.org/TR/REC-xml/>. Acesso em: 15
jan 2017.

104

APÊNDICE I
DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO LINKED DATA MAMÍFEROS

APRESENTAÇÃO
A aplicação Linked Data, a ser utilizada nesta avaliação, visa apoiar os
pesquisadores responsáveis pela coleção de mamíferos do NUPEM, a acessar e
gerenciar os dados dessa coleção.
OBJETIVO
O objetivo do teste, a seguir, é avaliar se a aplicação Linked Data facilita as
consultas e a inserção de coletas de espécies referentes a coleção de mamíferos,
comparado ao modo como esses dados são inseridos e consultados atualmente.
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO
Esta avaliação é composta de duas etapas. Na primeira, o participante deverá
executar as atividades descritas a seguir:


Inserir uma nova coleta de espécie na coleção de mamíferos do
NUPEM, considerando o cenário abaixo.
 Data da coleta: Data do seu nascimento.
 Coletor: Seu nome.
 Técnica de coleta: Pitfall
 Espécie coletada: A ordem é Rodentia, já a família é Cricetidae
e o nome científico da espécie é Rhipidomys mastacalis.
 Local da coleta: Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia,
Macaé, RJ.
 Latitude: -22.4833
 Longitude: -41.8833



Inserir um novo espécime referente a coleta de espécie cadastrada
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anteriormente na coleção de mamíferos, considerando o cenário
abaixo.
 Número do tombo: Iniciais do seu nome completo + dia e mês do
seu aniversário. Exemplo: HMC0304.
 Número do campo: PRG1391
 Sexo: Macho
 Estação de coleta: Trilha C13
 Status na coleção: Ok
 Armazenamento na coleção: Meio seco
 Medidas: corpo - 129 cm, cauda – 161 cm, orelha – 29 cm.



Fazer uma busca na aplicação, com o objetivo de encontrar a coleta da
espécie inserida no item anterior.



Conferir os dados da coleta de espécie inserida na coleção.

Na segunda etapa, o participante deverá responder o questionário de
avaliação entregue junto a esse documento.
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APÊNDICE II
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO LINKED DATA MAMÍFEROS

Dados do Participante:
Formação: __________________________________________________
Tempo de atuação na área: _____________________________________
( ) Docente
( ) Discente Nível: ( ) Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado

QUESTIONÁRIO

1. Em relação ao cadastro de uma coleta de espécie na coleção de
mamíferos, como você classificaria a forma como esse cadastro é feito?

( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Boa
( ) Muito boa
( ) Ótima

2. Qual é a sua opinião sobre a seguinte afirmação? As informações
oferecidas durante o cadastro de uma coleta de espécie facilitam a inserção dos
dados.

( ) Concordo Fortemente
( ) Concordo
( ) Neutro
( ) Discordo
( ) Discordo Fortemente
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3. Qual é a sua opinião sobre a seguinte afirmação? As opções de consulta
disponíveis na aplicação permitem encontrar uma determinada coleta de espécie
cadastrada na coleção.

( ) Concordo Fortemente
( ) Concordo
( ) Neutro
( ) Discordo
( ) Discordo Fortemente

4. Em relação à forma de acesso aos dados de uma coleta de espécie na
coleção de mamíferos, como você a classificaria?

( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Boa
( ) Muito boa
( ) Ótima

5. Qual é a sua opinião sobre a seguinte afirmação? As informações
apresentadas, referentes as espécies e o local da coleta, contribuem para a
compreensão das coletas de espécies presentes na coleção de mamíferos do
Nupem.

( ) Concordo Fortemente
( ) Concordo
( ) Neutro
( ) Discordo
( ) Discordo Fortemente

6. Em relação à navegação pelas informações cadastradas na coleção de
mamíferos, como você a classificaria?

( ) Péssima
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( ) Ruim
( ) Boa
( ) Muito boa
( ) Ótima

