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RESUMO 

 

 

Os Dados Abertos têm se tornado cada vez mais importante e os meios para sua aplicação 

também, principalmente no que diz respeito aos Dados Governamentais Abertos – DGA’s que 

tratam da abertura dos dados por parte de governos. A implantação de Dados Abertos por sua vez 

coloca o paradigma tecnológico como fundamental e diversas são as tecnologias já empregadas na 

abertura dos dados em especial a Web e suas ferramentas. A aplicação de novos paradigmas, como a 

Web Semântica, pode tornar a publicação de dados mais interessante e eficaz. O presente trabalho 

faz uma análise da relação entre os Dados Abertos e a Web Semântica, além de um case que faça 

uso de tecnologias semânticas na publicação de dados. 

 

Palavras Chaves: Dados Abetos, Web Semântica e Desenvolvimento Web. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Open Data has become once each way most important and the things to do too, mainly to talk 

about Open Government Data that talks about the publishing of data  provided by the government. 

The implementation of Open Data once upon a time put technological paradigm as fundamental and 

there are some of technologies already used to open data, especially the Web and her tools. The 

application of new paradigms as Semantic Web can became data publishing most interesting. The 

present work analysis the relationship between Open Data and Semantic Web, and a study case using 

semantic technologies to public data. 

 

Keywords: Open Data, Semantic Web and Web development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os últimos anos têm sido marcados por várias revoluções tecnológicas como, por exemplo, 

dos dispositivos móveis: celulares, PDA’s e Smartphones cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, e pela disseminação de informações por meio das mídias digitais. É nesse contexto de 

produção e consumo de informações em massa que discussões sobre acesso a dados tem ganho 

espaço. 

O acesso a dados tem se tornado um assunto muito abordado recentemente, em especial os 

Dados Governamentais Abertos – DGA, e várias são as iniciativas de governos para o livre acesso 

sobre informação pública como dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá e Nova 

Zelândia (MANUAL DOS DADOS ABERTOS: Governo, 2011). A temática tem se tornado cada vez 

mais importante no mundo, como também no Brasil, não somente pelo aspecto legal, que garante o 

acesso à informação, mas pelo potencial associado à disposição dos dados de maneira livre, e na 

quantidade de informações que podem ser extraídas ou mesmo geradas através do cruzamento dos 

dados. Perguntas como “quem investe mais no meu bairro?”, “onde há mais carência de serviços 

públicos e menos investimentos?” ou “onde é mais arborizado?” poderão ser respondidas, assim como 

o potencial controle social das contas públicas e da eficiência dos serviços públicos. 

O advento da democracia no Brasil associado à iniciativa do Open Data, da Open Knowledge 

Foundation trouxe consigo uma série de princípios sobre a liberdade, o acesso à informação, o 

controle social e a transparência pública, que são alguns dos benefícios do acesso a dados. Segundo 

o Manual dos Dados Abertos: Governo (2011, p. 04): 

 

“Dados abertos governamentais são dados produzidos pelo governo e colocados à disposição 

das pessoas de forma a tornar possível não apenas sua leitura e acompanhamento, mas 

também sua reutilização em novos projetos, sítios e aplicativos; seu cruzamento com outros 

dados de diferentes fontes; e sua disposição em visualizações interessantes e esclarecedoras”. 

 

Ou seja, qualquer dado que possa ser livremente acessado, usado, reutilizado e redistribuído, 

sujeito apenas à identificação da fonte e distribuído sob mesma licença, uma “licença aberta”. Já o 

avanço tecnológico, por sua vez, trouxe um novo panorama ao acesso a dados, e em especial, aos 

dados governamentais, tornando possível a disponibilização de informações na Web em sua forma 

bruta, possibilitando fácil acesso, livre manipulação, utilização e reutilização, que associado a uma 

pressão social devido ao processo de redemocratização brasileiro, aos movimentos sociais em favor 

da transparência e aos benefícios da tecnologia tem atuado sobre os governos para que estes 

promovam um maior volume de informações (VAZ, RIBEIRO E MATHEUS, 2010). 

Entretanto, Xavier (2011, p. 23) diz que “A Web foi criada com o propósito de ser uma 

grande rede de documentos” e que: 
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“Como o conteúdo publicado na Web foi, principalmente, destinado a seres humanos, não 

houve uma preocupação com a semântica, mas apenas com a sintaxe da informação. 

Entretanto, com o crescimento da Web, alguns problemas tornaram-se cada vez mais comuns. 

Entre eles estão a baixa precisão nas buscas, a alta dependência dos resultados em relação ao 

vocabulário usado nas buscas e a falta de relação entre páginas de um mesmo assunto”. 

 

Ou seja, apesar de ser um meio para disseminação de conteúdo, devido ao seu crescimento, 

há uma diversidade de fatores ligados à estrutura como a informação é disponibilizada que dificultam 

sua busca assim como a busca por informações associadas. A dificuldade em buscar por informações 

na Web se constituiu devido a não preocupação com a estruturação e a semântica dos dados, o que 

constitui um problema para os DGA. Além disso, as atuais aplicações e sites ainda não estão 

adequados, pois, a maioria está focada na sintaxe e não na semântica dos dados. 

É nesse contexto que o presente trabalho visa avaliar o relacionamento entre os conceitos de 

Web Semântica e Dados Abertos com base em dois cenários reais de aplicações abertas e a partir 

disso propor melhorias que possam beneficiar o processo de estruturação de dados para acesso, uso e 

reuso de informações governamentais. O interesse em abordar a relação advém da importância da 

Web Semântica que é uma alternativa ao atual modelo de web, cujo foco está na estruturação e 

semântica da informação, para melhor utilização, que são necessidades fundamentais dos Dados 

Abertos. 

Em primeiro momento, no capítulo 1, este trabalho abordará a Web, seu histórico e versões. 

Num segundo momento, no capítulo 2 abordará a Web Semântica através de um breve histórico, como 

está o estado da arte nessa área de conhecimento, quais suas características e importância. Já no 

capítulo 3 será abordado o tema dos Dados Abertos, descrevendo sobre suas características e 

premissas, e as iniciativas já existentes, em especial, por parte de governos. 

Em seguida, no capítulo 4, será feito uma relação entre as duas áreas já citadas, como elas 

se relacionam, e como a Web Semântica pode ser utilizada para implantação de Dados Abertos e quais 

os desafios e dificuldades para tanto. 

Por fim no capitulo 5 será feito um case para demonstrar os conceitos delineados nos 

capítulos anteriores. 
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1. A Web 

 

Um dos meios de comunicação que mais cresce atualmente e também mais utilizado, a World 

Wide Web, ou simplesmente Web, tornou-se um campo para novidades, não somente para a 

comunicação, como também, para o negócio. Seu propósito inicial claramente não era comercial, mas 

acadêmico. Entretanto, com o passar do tempo e seu crescimento, novas funcionalidades foram 

criadas e adicionadas, e a popularização de computadores pessoais fizeram-na ganhar uma relevância 

social imensa. Não por acaso, tornou-se um dos meios de comunicação mais importante da 

contemporaneidade. Um exemplo de funcionalidade é a Computação Móvel, tema abordado por 

Lopes (2011) em seu trabalho de graduação que mostra a popularização de dispositivos móveis e sua 

presença no dia a dia das pessoas facilitando o acesso à Web. 

 

1.1. Histórico 

 

Desde sua criação, a World Wide Web tem sido um fator de mudança no mundo. Proposta 

por Berners-Lee, inicialmente tinha “o propósito de ser uma grande rede de documentos” (XAVIER, 

2011, p. 23). Cresceu rapidamente após sua popularização, que segundo Prazeres (2009), se deve 

principalmente à sua simplicidade, ao HyperText Transfer Protocol (HTTP) para transferência de 

dados em hipermídia, que é um protocolo da camada de aplicação da pilha TCP/IP, ao TCP um 

protocolo da camada de transporte e ao Internet Protocol (IP) protocolo da , e ao HyperText Markup 

Language (HTML) que é uma linguagem de marcação para hipertexto (PRAZERES, 2009) e também 

o nome do formato de documento que utiliza essa linguagem. 

   No início da Web, houve grande valorização das empresas de tecnologias, como sites de 

anúncio eletrônico, algo inimaginável até então chegando a alcançar valores irreais em bolsas de 

investimento, fato que desencadeou uma crise, a qual foi chamada de estouro da bolha, que fez 

diversas empresas falirem e que, segundo Xavier (2011), propiciou o fim da primeira geração da Web. 

A partir de acontecimentos como o estouro da bolha, surgiu então a necessidade de atender 

o social, e o avanço tecnológico ao mesmo tempo, características que ficou mais evidente na segunda 

geração da Web. 

Com o fim da primeira geração, surgiu uma nova, conhecida como Web 2.0, termo criado 

por Tim O’Reilly em 2004, a qual possui como características básicas o desenvolvimento 

colaborativo do conteúdo, a interação entre usuários através de chats, aplicativos de mensagens 

instantâneas e Blogs. Um exemplo de sites desta geração é o Youtube e o Facebook (XAVIER, 2011). 

A interatividade é uma das principais características desta geração, assim como o social. 

Apesar do sucesso dos sites de comércio eletrônico como os de compra coletiva, as redes sociais é 
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que marcam esta geração da Web, dentre os quais, por exemplo, Facebook e Twitter. 

O que antes era estático como documentos, anúncios e páginas, na Web 2.0 passou a ser 

dinâmico e assim também os negócios atrelados. Ferramentas de colaboração de conteúdo, 

compartilhamento de vídeos, músicas, blogs e wikis tem sido utilizados em todo o mundo (ISOTANI, 

MIZOGUCHI, BITTENCOURT, COSTA, 2009) principalmente com o advento de novas tecnologias. 

Na verdade, foram essas tecnologias que permitiram que conteúdos e páginas se tornassem mais 

dinâmicas e interativas. Um bom exemplo é o Ajax – Asynchronous JavaScript And XML que tem “a 

finalidade de tornar as páginas Web mais interativas com o usuário” (AMARAL SERIQUE, 2012, p. 

56). O Ajax permite a atualização de partes da página HTML apresentada pelo navegador. Sem esse 

recurso, muitas das atuais aplicações não seriam viáveis. 

 

1.2. Infraestrutura da Web 

 

A rápida expansão da World Wide Web se deve a diversos fatores, a começar pela sua base 

tecnológica. Para a sua construção, Berners-Lee desenvolveu duas tecnologias que são o esqueleto da 

Web, as quais são o HTML e o HTTP (XAVIER, 2011). O primeiro deles, o HTML, é uma linguagem 

de marcação de hipertexto, caracterizada pelo uso de etiquetas para marcação das partes do 

documento, e também é nome do formato de documentos descritos nesta linguagem que são lidos 

pelos navegadores de internet e apresentados aos usuários. Já o segundo é o protocolo de comunicação 

de hipertexto da web. É um protocolo da camada de aplicação da pilha TCP/IP cujos dois principais 

protocolos são TCP e o IP um protocolo de comunicação da camada de rede orientado a conexão, 

atualmente na sua sexta versão (Ipv6) (PRAZERES, 2009). 

O HTML, como já foi dito na seção anterior, está baseado em etiquetas pré-definidas para 

marcação das partes do documento. Além destes dois há também outro fator importante o Unified 

Resource Identifier (URI). A figura abaixo mostra um documento em HTML: 
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Figura 1 - Documento (arquivo) HTML 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Uma das características importantes, tanto do HTTP quanto do HTML, é a independência 

da plataforma, ou seja, a portabilidade. A independência de plataforma aumentou as possibilidades 

de aplicações sendo justamente estas duas tecnologias que auxiliaram na popularização da Web 

(XAVIER, 2011). Prazeres (2009, p. 7) diz que “os browsers são capazes são capazes de processar 

uma página Web e identificar instruções, em documentos HTML, sobre como exibir o conteúdo ao 

usuário”, o que significa que o objetivo é a apresentação do conteúdo. Sendo assim, podemos ver que 

a foco está na leitura humana, ou seja, na sintaxe do conteúdo. 

A seguinte figura mostra o documento dados.html, da figura anterior (Figura 1), sendo 

apresentado pelo navegador de internet (browser) Mozila Firefox: 

Figura 2 - Documento HTML apresentado por um navegador 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os documentos HTML são construídos através da utilização das etiquetas pré-definidas e 

através delas o navegador de internet pode interpretar o código fonte e exibir corretamente o conteúdo 

voltado para a leitura humana, voltado para a sintaxe. Foi com esse objetivo que surgiu então a 

primeira geração da Web. 
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1.3. Evolução 

 

As novas tecnologias trouxeram à Web soluções para a compatibilidade e difusão da mesma, 

se tornando um passo importante para o desenvolvimento de seu estado atual. Entretanto, apesar de 

ser mais completa que a primeira versão, ainda possui limitações quando se leva em consideração a 

ligação entre as informações. 

Com o crescimento do uso da rede, do fácil acesso e geração de conteúdo, o crescimento do 

conteúdo da Web se deu “de forma descentralizada e quase anárquica; cresceu de maneira exponencial 

e caótica” (SOUZA, ALVARENGA, 2004, p. 02). Segundo Xavier (2009, p. 17), nesta geração “todos 

os usuário podem gerar e consumir informações”, diferenciando-se mais ainda da primeira geração, 

visto que agora não são disponibilizados apenas documento, mas também aplicações (XAVIER, 

2009). 

Esse cenário caótico citado por Souza, Alvarenga (2004), além de Xavier (2009), refere-se 

à inexistência de ligação entre conteúdos de mesma natureza, ambiguidade e até mesmo contrariedade 

de informações visto que as fontes nem sempre são confiáveis. Fato que é endossado por Isotani, 

Mizoguchi, Bittencourt, Costa (2009, p. 31), que cita explicitamente a falta de estruturação dos dados 

da segunda geração, e segundo o qual a mesma “carece de padrões e linguagem para estruturar e 

representar a informação (e seu significado)”. Podemos perceber aqui uma das limitações da segunda 

geração: a falta de estruturação de dados. 

A estruturação da informação é a primeira forma de organização dos mesmos, é a partir dela 

que definimos ordem, grandeza e conjuntos. Este é um primeiro passo para a organização do conteúdo 

da Web. Entretanto, como já citado, falta padronização da forma como o conteúdo é disponibilizado. 

Devido à falta de estruturação, muito conteúdo deixa de ser reaproveitado visto que há falta de 

referência, duplicidade ou até mesmo contradição caracterizando o cenário caótico colocado por 

Xavier (2009). 

Outro fator exposto é o reuso de informações, pois “não é possível compartilhar as 

informações que um usuário possui no FaceBook para o Orkut e vice-versa” (ISOTANI, 

MIZOGUCHI, BITTENCOURT, COSTA, 2009, p. 31). Devido à carência de padronização e até 

mesmo por questões comerciais, a publicação de conteúdo na Web acaba por subutilizar a informação 

disponível, não somente pela inexistência de tecnologia, mas também pela falta ou mau uso da 

mesma. De fato, é comum verificarmos usuários com vários cadastros com as mesmas informações. 

O mesmo artigo ainda cita “a falta de interoperabilidade entre sistemas e conteúdo, dificuldades para 

criar e reutilizar a informação, buscas não inteligentes, dentre outros” como pontos fracos desta 

geração.  
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Esse cenário de informação fragmentada, duplicada e desestruturada dificulta outro processo 

importante na Web que é a busca por informações, fato já atestado por Isotani e seus colegas 

(ISOTANI, MIZOGUCHI, BITTENCOURT, COSTA, 2009). De fato, existe falta de padrão, pois 

diversas são as tecnologias utilizadas. Entretanto, não pela falta de linguagens, pois como veremos 

mais na frente há vários modelos, protocolos, voltados para a estruturação dos dados e também para 

a semântica e ligação de dados oferecidos por novos formatos e linguagens advindas justamente da 

necessidade atual da Web. 

Faz-se necessário um novo modelo que corrija a falta de estruturação e semântica do 

conteúdo, o que na maioria dos casos, segundo Prazeres (2009), ocorre não pela falta de programas, 

mas sim, porque se faz necessário repensar também a maneira como o conteúdo é estruturado. 

Este novo modelo é considerado a terceira geração da Web, chamada de Web Semântica, o 

qual será abordado no capítulo 3. 

 

1.4. Arquitetura da Web 2.0 

 

Com uma nova perspectiva, surgiu então a Web 2.0 agora mais adequada ao social, o que 

pode ser visto pelo uso da tecnologia em aplicações de comunicação e redes sociais e colaborativas 

como Orkut e Facebook, característica abordada por Xavier (2011) e também por Isotani, Mizoguchi, 

Bittencourt, Costa (2009) em suas pesquisas. Esta geração é fruto de uma mudança, cujos fatores 

tecnológicos, e sociais também, foram fundamentais. 

 Diversas tecnologias surgiram desde sua criação e algumas foram fundamentais para tornar 

a Web mais dinâmica. Cada qual com sua finalidade específica e adicionada a Web criando um mundo 

de diversidade tecnológica. Entre as tecnologias utilizadas, está, por exemplo, o Ajax, ou 

Asynchronous JavaScript And XML, que é uma junção de tecnologias afim de tornar a página Web 

mais interativa para o usuário (GARRET, 2005) (AMARAL SERIQUE, 2012). 

Um exemplo de evolução, já citado seção 1.1, o Ajax é uma tecnologia de chamada 

assíncrona e atualização apenas de partes da página apresentada ao usuário, facilitando a 

interatividade com o mesmo. Tecnologia esta que foi proposta por Jesse James Garret em 2005. 

Assim como o Ajax, diversas são as tecnologias utilizadas, aliás, combinadas na Web 2.0. 

Tais tecnologias estão em diferentes camadas como mostra a Figura 1 a seguir, traduzida de Amaral 

Serique (2012). 

Nela as tecnologias estão classificadas em quatro camadas: 

Camada do Cliente: lado do cliente, o conteúdo apresentado pelo navegador ao usuário. 

Camada de Protocolo: camada em que os protocolos baseados em HTTP se encontram. 

Criados sobre a arquitetura cliente e servidor. 
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Camada de Estrutura: camada de canais de comunicação através do HTML e outros 

modelos mais avançados. E por fim: 

Camada do Servidor: com a Web 2.0 foi enriquecida com diversas tecnologias e serviço, 

tal como indicado na Figura 3. 

Figura 3 - Camadas da Web 2.0 

 

Adaptado de Amaral Serique (2012, p. 57). 

Esse conjunto de tecnologias apresentadas que tornou a Web interativa, nos ajudando a 

entender porque as aplicações da web 2.0 são chamadas de Aplicações Ricas de Internet, ou Rich 

Internet Application – RIA. Foi graças a essas tecnologias que a Web ganhou funcionalidades que a 

ajudaram em chegar ao seu estado atual. 

A camada do Cliente apresenta melhor a evolução e alterações da Web. Diversas são as 

tecnologias que dão suporte à camada do cliente, entre elas o HTML, já comentado, o Estilo em 

Cascata, ou Cascade Style Sheet – CSS, que foi uma evolução na apresentação de documentos de 

hipertexto devido à separação da estrutura e do estilo e formatação (W3C CONSORTIUM ET AL, 

2011). 

Dentre as tecnologias apresentadas na figura 3, selecionaremos algumas para comentar, não 

que as outras não sejam importantes, mas para este trabalho não precisaremos estudá-las a fundo. Já 

vimos a finalidade de duas tecnologias Ajax e CSS, que trouxeram interatividade e segregação de 

funções quanto a estrutura e estilo, sendo estas da camada cliente. 

Da camada de protocolo estamos interessados no SOAP e o REST. O SOAP é um protocolo 

simples de acesso a objetos, o qual encapsula as mensagens, que são arquivos XML definido pelo 
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protocolo (XAVIER, 2011), entre cliente e servidor. 

Já o REST é segundo Xavier (2011, p. 41) “um estilo arquitetural para construção de 

aplicações hipermídia de grande escala distribuídas” cujo foco principal está no recurso e sua 

disponibilização, e não no procedimento, através de interfaces para a requisição de recurso e não de 

serviço como é no SOAP. 

Na camada de Estrutura estão a XML e o JSON. O XML é uma linguagem de marcação 

estendida parecida com o HTML, porém com uma versatilidade maior, pois suas etiquetas não são 

definidas permitindo ao usuário criar novas conforme a necessidade e será melhor detalhada na seção 

3.2.1. O JSON é uma notação em Java Script para representação de objetos, que será detalhado na 

seção 3.2.2. 

Já na camada do Servidor há o WebService e a SOA. O WebService é um serviço Web que 

pode ser acessado através de um procedimento remoto. Utilizado para envio e recebimento de dados 

que geralmente são disponibilizados em formato XML. O SOA é a Arquitetura Orientada a Serviço 

que utiliza o SOAP para troca de mensagens entre o cliente e o servidor, facilitando o 

desenvolvimento através da abstração do acesso a objetos e métodos locais fazendo com que “rotinas 

remotas sejam tratadas como locais” (XAVIER, 2011, p. 40). 

As tecnologias acima são fundamentais para implantação da nova geração da Web. São elas 

que dão suporte a diversos recursos para estruturação, organização e acesso a informação, fato que 

iremos verificar no próximo capítulo. 
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2. Web Semântica 

 

A evolução e contribuição da Web foram marcantes para humanidade. Não somente para a 

comunicação como também para a vida das pessoas. Lopes (2011) nos apresenta a Computação 

Móvel como “uma nova forma de se conectar ao usuário final”. Claro que a Computação Móvel não 

é o nosso foco, mas é importante atentarmos para ela, pois com a mobilidade a Web também se tornou 

“mais presente no cotidiano das pessoas” (LOPES, 2011, p. 7). 

Mas o foco desta seção não está nestas duas gerações e sim naquela que é considerada a 

terceira geração: a Web Semântica. Definida por Xavier como “a próxima geração da Web. Também 

chamada de Web 3.0” (XAVIER, 2011, p. 25), e para Prazeres como “Uma das principais tendências 

de evolução da Web atual” (PRAZERES, 2009, p. 8). Com o crescimento do conteúdo da Web, que 

segundo Souza e Alvarenga “foi implementada de forma descentralizada e quase anárquica; cresceu 

de maneira exponencial e caótica” (SOUZA, ALVARENGA, 2004, p. 02), faz-se necessário um novo 

modelo. 

A Web Semântica tem como objetivo a estruturação do conteúdo da web, assim como o 

desenvolvimento de tecnologias para descrição estrutural e semântica desse conteúdo (PRAZERES, 

2009), além de meios para garantir a interpretação das informações da Web de forma automatizada, 

o que mostra que seu foco está na semântica dos dados diferindo da primeira geração, com foco na 

sintaxe, e da segunda, com foco na interatividade e no social (XAVIER, 2011). Em todos os trabalhos 

pesquisados fica claro que o aspecto semântico da informação é importante: seu contexto faz parte de 

seu significado. A Web atual está cheia de informações espalhadas, não ligadas, faltando semântica, 

o que naturalmente requer mudanças na estrutura e representação do dado ou informação. 

Ainda em processo de estudo, os conceitos de Web Semântica já são utilizados por sites 

como Facebook, Google, Lastfm e Wolframalpha (XAVIER, 2011), ou seja, apesar de ainda ser um 

assunto intrinsecamente acadêmico, já existem algumas experiências práticas, dentre as quais 

podemos ressaltar o DBpedia que “é um esforço colaborativo para extrair informações estruturadas 

da Wikipédia, tornando estas informações disponíveis na Web” (DBPEDIA, 2013) que oferece um 

ambiente e uma série de funcionalidades para consultas semânticas. Este novo padrão introduz uma 

série de mecanismos para tratamento de informações, definida agora como Recurso, e estes são 

ligados por links, adicionados de semântica nas ligações para representação de relacionamentos 

possibilitando o processamento do significado dos mesmos de maneira automática, ou seja, através 

de máquinas. 

 

2.1. Ontologias 
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O termo “ontologia” segundo Aulete (2004, p. 575) é “Parte da filosofia que estuda a 

natureza dos seres”, o qual foi introduzido por Aristóteles, e é utilizado para “categorizar o 

conhecimento” (XAVIER, 2011, p. 33), ou seja, são formas de especificar áreas do conhecimento. 

Entretanto, em ciência da computação, Xavier (2011, p. 34) define ontologia como “artefatos 

designados ao propósito de modelar o conhecimento acerca de algum domínio, real ou imaginário”. 

Já Prazeres (2009, p. 9) define ontologia de maneira mais abrangente como sendo “especificações 

formais e explícitas de termos pertencentes a um determinado domínio e a relações entres esses 

termos”. Vejamos que enquanto Xavier (2011) limita sua abordagem aos ‘artefatos’ de maneira 

generalista como conjunto de conhecimento de um domínio Prazeres (2009) traz a definição de 

‘termo’ como sendo um subconjunto da área de conhecimento e, além de tratá-lo de maneira 

específica, também coloca em evidência as relações entre os termos. 

Uma taxonomia importante é a de componente. Xavier (2011) define em nove partes os 

componentes principais das ontologias, sendo elas: 

i. Classes. 

ii. Atributos. 

iii. Relações. 

iv. Indivíduos. 

v. Termos de função. 

vi. Restrições. 

vii. Regras. 

viii. Axiomas, e 

ix. Efeitos. 

Outra taxonomia importante é tipo de ontologia. Prazeres (2009) descreve dois tipos que 

são: 

i. Ontologia de domínio, ou vertical, que definem conceitos em domínios específicos. 

ii. Ontologia de nível superior, ou horizontal, que definem conceitos independentes de 

domínio. 

Este trabalho não tem como objetivo discutir os aspectos mais intrínsecos de Ontologias, 

mas dar um aporte técnico. 

A utilização de ontologias, modelagens formais sobre domínio de conhecimento, é 

necessária no contexto da Web Semântica, pois é através de ontologias que são descritos os recursos, 

os dados ou informações pertencentes ao domínio, conforme a descrito na primeira etapa. Entretanto 

para a criação e descrições de ontologias é necessária a utilização de padrões de formatos específicos, 

os quais são tratados na seção 4.2.2. 
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Já quanto à implantação de Web Semântica faz-se necessário a utilização de linguagens que 

suportem a estruturação e descrição semântica dos recursos (dados ou informações). Este tópico será 

abordado na seção 4.2.2. 

 

2.2. Padrões e formatos 

 

A adoção de padrões, além de ser uma boa prática, é necessária, pois facilita a integração e 

a interoperabilidade entre sistemas. No caso da Web Semântica não é diferente. Existe uma série de 

linguagens que visam atender, ou suportar, a estruturação dos dados e descrição semântica dos 

mesmos, agora chamados de recurso. Entre os formatos mais conhecidos, e já estabelecidos, estão o 

XML, JSON e o URI que já são utilizados na Web 2.0 (XAVIER, 2011). Já formatos adicionais para 

a descrição semântica estão o RDF e OWL. 

Os formatos são importantes, pois é através deles que podemos representar a informação. 

Conforme o desenvolvimento e a necessidade de se representar não somente o dado, mas seu 

significado que novos formatos surgiram. 

O HTML foi desenvolvido com foco na sintaxe e não na semântica. O que é um fator 

complicador. Todavia algumas adaptações foram incrementadas entre as quais estão os 

Microformatos. 

Os Microformatos são marcações semânticas utilizadas na estruturação de documentos 

HTML ou XHTML para identificação de recursos, que segundo Xavier (2011, p. 33) foram 

“projetados para dar prioridade aos humanos e depois às maquinas”, além de serem “um conjunto de 

formatos, abertos e simples, de dados”. Vejamos a figura a seguir: 

 

Figura 4 - Exemplo de Microformato 

 

Fonte: retirado de Xavier (2011, p. 33). 

A Figura 4 mostra como são identificadas as partes do documento, neste caso com através 

do atributo class que é uma classificação daquela seção do documento. Como já foi dito, os 

microformatos servem tanto para compreensão humana como para as máquinas. Não é muito difícil 

entendermos o porquê visto que neste caso é fácil associar um estilo em cascata (CSS) ao documento 

tornando-o mais atrativo aos humanos. 
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2.2.1. A XML 

 

A XML (eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação semelhante ao 

HTML, mas suas etiquetas não são predefinidas, permitindo maior liberdade e representatividade de 

tipos de dados, além de ser utilizada na formatação de texto e armazenamento de mídias ou mesmo 

como banco de dados (W3C, 2004a) (XAVIER, 2011). Este formado atende à necessidade de 

estruturação dos dados, sendo um dos responsáveis da evolução da Web. Formato que foi incorporado 

à mesma e hoje é utilizada nas páginas dinâmicas, “é uma linguagem de marcação para propósitos 

especiais, usada para descrever e organizar dados para aplicações” (XAVIER, 2011, p. 26), que 

segundo Prazeres (2009, p. 11) serve para “definir marcações que estruturam um documento em 

partes e as identificam”, ou seja, organizar o documento estruturalmente sem a rigidez do HTML. 

Diferentemente da HTML, a XML não possui rigidez, ou seja, o usuário pode definir etiquetas 

diferentemente da HTML. 

A W3C a recomenda para estruturação como também para “formatação de texto, 

armazenamento das propriedades de mídias como áudio ou vídeo, imagens vetoriais e até para 

armazenamento de dados, como um banco de dados” (XAVIER, 2011, p. 26). Estas características 

vêm a mostrar e reforçar a versatilidade e expressividade desta linguagem. 

A figura a seguir mostra um exemplo de arquivo XML simples, vejamos: 

Figura 5 - Exemplo de XML 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A figura 5 acima mostra uma forma de representar o exemplo da figura anterior, Figura 4, 

sobre os microformatos. Este exemplo mostra uma possível conversão dos dados do HTML para o 

XML, ou seja, é um XML daquele HTML. Como o a XML é uma linguagem versátil existem outras 

forma de representar este mesmo conjunto de dados. 

A Linguagem de Marcação Estendida tem diversas funcionalidades inclusive “é a base para 

os principais padrões presentes na Web Semântica, como o RDF, o RDFS e a OWL”, que visam 

desde a estruturação dos dados, descrição semântica até mesmo operação entre formatos. Como 

exemplo, podemos citar o XSL (Extensible Stylesheet Language), para transformações com dados em 
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XML, e XSLT (XSL Trasformation) para transformação do XML conforme um determinado esquema 

(XAVIER, 2011) (PRAZERES, 2009). Entretanto a XML  

 

2.2.2. O JSON 

 

Outro formato importante é o JSON (JavaScript Object Notation) para representação de 

dados em formato de objeto. Utilizando a sintaxe do JavaScript, a qual é semelhante a das linguagens 

C/C++, Java e PHP, facilitando a compreensão por parte dos programadores (XAVIER, 2011). O 

JSON difere da XML pelo fato de representar o dado ou informação como objeto, o que o aproxima 

mais da semântica que a XML, por isso é colocado como mais interessante do ponto de vista da Web 

Semântica (PRAZERES, 2009) (XAVIER, 2011). Outra vantagem em relação ao XML é o transporte 

de informações e o tratamento através de atributo em si e não de etiquetas como a XML sendo está 

uma vantagem fundamental visto a semelhança com as linguagens de programação orientadas a 

objeto. 

A figura a seguir mostra um exemplo de arquivo JSON simples: 

Figura 6 - Exemplo de JSON 

 

Fonte: http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/municipios.json?codigo_municipio=002 

Como podemos observar a notação do JSON difere bastante da notação da XML, pois utiliza 

a sintaxe do JavaScript. A intenção por traz do JSON é a representação do objeto e consequentemente 

o significado associado a propriedade. 

 

2.2.3. O RDF 

 

O RDF (Resource Description Framework) é formato utilizado para descrição de recursos 

na Web (XAVIER, 2011) e dos valores propriedade associados a ele (PRAZERES, 2009). A descrição 

dos objetos é feita através de triplas, vide figura a seguir: 

http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/municipios.json?codigo_municipio=002
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Figura 7 - Grafo do conceito de tripla, presente na RDF. 

 

Fonte: Xavier (2011, p. 28). 

O conceito de tripla é uma aplicação de rede semântica que segundo Xavier (2011) é uma 

forma de descrição do conhecimento. Através do conceito de tripla que os recursos são descritos. A 

forma da descrição por sua vez pode ser variada. Segundo Xavier (2011, p. 29) “Existem diferentes 

notações para implementar o RDF. As mais comuns são RDF/XML, N-TRIPLES, Turtle, N3 e 

RDF/JSON”. Estas notações estão baseadas em formatos estruturados, já citados, como XML e o 

JSON. A figura a seguir mostram a representação de grafo convencional. 

Figura 8 - Exemplo de Grafo Convencional 

 

Fonte: Adaptado de Xavier (2011, p. 27). 

Já a Figura a seguir mostra um exemplo de representação de Rede Semântica. 

Figura 9 - Exemplo de Rede Semântica 

 

Fonte: Retirado de Xavier (2011, p. 27). 
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É clara a diferença de expressividade da notação de grafo para a notação de rede semântica. 

Por exemplo: na notação de grafo o nó Suco de Laranja possui uma associação com Laranja da Terra, 

que por sua vez é uma instancia de Fruto Laranja. Esta forma não está errada, pelo contrário está 

certa. 

Já a notação de Rede Semântica reflete melhor a relação entra as partes, ditas recursos, por 

exemplo: Um recurso chamado Suco de Laranja hasIngredient Fruto Laranja, já este recurso Fruto 

Laranja hasColor Cor Laranja. A notação do RDF baseada em Rede Semântica traz mais versatilidade 

a leitura e interpretação do conteúdo. Um bom exemplo é quanto a cardinalidade das relações que 

fica mais clara com esta notação. 

Vejamos a figura a seguir: 

Figura 10 - Exemplo de RDF/XML 

 

Fonte: API de Dados Abertos do TCM-CE1 

A figura acima mostra um arquivo RDF/XML que, como o próprio nome, possui uma forte 

relação com a XML, entretanto sua expressividade é maior (XAVIER, 2011) (PRAZERES, 2009). 

O RDF implementa os conceitos de Rede Semântica através de suas notações, dando maior 

expressividade às relações entre os recurso e um bom exemplo é a Figura 10 a qual mostra um 

exemplo de RDF na notação XML. 

 

2.3. Arquiteturas e serviços 

 

Um ponto importante a ser detalhado é a arquitetura da Web 3.0, o conceito de serviço já 

implementado na Web 2.0 que na Web Semântica possui um importante papel. Na literatura 

consultada há dois serviços que são frequentemente mencionados e associados à Web 3.0. O primeiro 

deles é o SOA e o segundo o REST. Vamos conhece-los melhor a partir de agora. 

                                                           
1 API de Dados Abertos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Disponível em: 

http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/municipios.rdf?codigo_municipio=002. Último acesso em: 

03/11/2013 

http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/municipios.rdf?codigo_municipio=002
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A Arquitetura Orientada a Serviço, também chamado SOA, tem como objetivo a 

disponibilização da informação como serviços. Isso mesmo: um serviço, que se utiliza quando é 

necessário. O objetivo principal é a disponibilização e consumo da informação através de um padrão 

de chamada de serviço Web que é um meio para disponibilização do dado independente do meio e 

para integração de sistemas e a mesma é implementada através de Web Services que normalmente 

utiliza as tecnologias SOAP, ou Service Oriented Architecture Protocol, e WSDL, ou Web Services 

Description Language, que utiliza o HTTP como meio ou camada de transporte (XAVIER, 2011) dos 

dados. O SOAP é um protocolo para encapsulamento dos dados das mensagens entre o Cliente e o 

Servidor (XAVIER, 2011, p. 41). 

A Arquitetura Orientada a Recurso, também conhecida por REST, é uma forma de 

disponibilizar o dado, a informação diferente dos serviço web. Nele são referenciados recursos 

diretamente, mantendo sua forma original. Ele também é “um excelente formato para o intercâmbio 

de dados entre diferentes aplicações” (PRAZERES, 2009, p. 11), da mesma forma que o SOAP. 

Inicialmente introduzido como “um estilo arquitetural para construção de aplicações hipermídia de 

grande escala distribuídas” (XAVIER, 2011, p. 41) tornou-se uma ferramenta útil para a Web 

Semântica e quase sempre é utilizado com o HTTP. 

Xavier (2011, p. 41) nos apresenta o quatro princípios da arquitetura REST, que são: 

 Identificação de recursos através de URI. 

 Interface Uniforme. 

 Mensagens auto descritivas. 

 Interações de estado através de hyperlinks.  

Ao associar cada recurso a uma URI e padronizar uma Interface Uniforme, utilizando os 

método GET, POST, PUT e DELETE padrões do HTTP facilitando a independência de plataforma. 

Justamente por isso a arquitetura se adequa melhor à Web Semântica, uma vez que os recursos são 

disponibilizadas e indexados na Web. 

As duas arquiteturas são interessantes para a Web 3.0 e, apesar da arquitetura REST ser mais 

adequada, a arquitetura SOA é a mais difundida, sendo a base de diversos serviços web e integrações 

entre sistemas acadêmicos e de mercado. 

 

2.1. Tecnologias para Web Semântica 

 

Diversas são as tecnologias para o desenvolvimento de aplicações web semânticas as quais 

vão desde tecnologias para o consumo de fontes em XML como as API, Application Programming 

Interface, SAX e DOM baseadas no Java, que serve para o consumo de dados estruturados como o 
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JENA Framework voltado para construção de aplicações semânticas. As quais são de código aberto, 

ou Open Source como são conhecidos. 

 

2.1.1. API Estruturadas e Semântica 

 

Muitas funcionalidades são implementadas para serem reutilizadas, são as chamadas API, 

Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações. Há diversas APIs 

para manipulação de dados estruturados, entretanto devido a uma série de limitações não abordamos 

todas, nem temos este intuito, portanto nos limitamos primeiramente às APIs da linguagem de 

programação JAVA. 

A primeira categoria que abordamos são as APIs para dados estruturados. No caso dos 

formatos estruturados como CSV, XML e JSON, há diversas soluções de código aberto e gratuitas 

entre as quais se destacam a API SAX e a API DOM que tem como objetivo de facilitar o consumo 

de informações provindas de arquivos XML e JSON facilitar o tratamento do dado contido. 

A API SAX, ou Simple API for XML (API simples para XML), foi criada com o intuito de 

facilitar a leitura de arquivos por sistema que consumam conteúdo de XML (SAX, 2004). Já o 

DOM, ou Document Object Model, segundo sua especificação (DOM, 2005) é “uma plataforma e 

linguagem neutra para manipulação dinâmica do conteúdo de documentos XML” o que na prática o 

coloca no mesmo patamar de funcionalidade da API SAX. As duas APIs tem como foco o forma 

XML muito utilizado em Serviços Web, ou WebServices como são conhecidos, tornando-os muito 

úteis para manipulação de dados disponíveis em bases distinta, ou seja, em integração de sistemas. 

O JENA é um framework, ou seja, um modelo base para desenvolvimento e criação de 

aplicações web semânticas e de dados ligado (JENA, 2013). O termo dados ligados e Web 

Semântica vem diretamente do conceito de Redes Semânticas e o JENA tem como objetivo facilitar 

o desenvolvimento de aplicações para Web Semântica. 

O JENA provê uma coleção de bibliotecas e ferramentas para desenvolvimento de Web 

Semântica. Entre as funcionalidades está a manipulação de recursos provenientes de arquivos RDF 

e OWL (JENA, 2013). 

É através do emprego destas funcionalidades que é possível fazer a referência semântica 

dos recursos disponíveis em outros repositórios web e disponibilizar a informação para novas 

consultas. Há tecnologias tanto para consulta, coleta e disponibilização de dados estruturados como 

também para dados web semânticos como é o caso do JENA, que traz consigo uma série de 

funcionalidades para consultas semânticas para repositórios como o DBPedia, um sítio para 

consulta dos dados da própria Wikipédia (DBPEDIA, 2013). 
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2.2. Implantação da Web Semântica 

 

Para que a Web Semântica se torne realidade é preciso uma série de medidas que organizem 

e estruturem os dados a serem disponibilizados. Afinal, este é o objetivo da mesma. Para sua 

implantação, os conceitos de ontologias os formatos estruturados e semânticos serão necessários. 

Como já foi visto na anteriormente nesta seção, não se trata de uma substituição, mas de uma 

adequação do conteúdo. Esta adequação pode ser feita utilizando as tecnologias e formatos 

supracitados. 

Para a implantação de Web Semântica são necessários alguns cuidados, pois não é simples 

assim, por isso Xavier (2011, p. 23) ressalta que “Para garantir a semântica do conteúdo Web é 

necessário um processo composto de três etapas”. Sendo que a primeira etapa é uma especificação 

formal de termos e conceitos através de ontologias, que, informalmente, são modelagens sobre certo 

domínio de conhecimento, caso queira saber mais vide seção 2.1. 

A primeira etapa, porém depende de um processo que é a seleção dos recursos, como são 

chamados os dados e informações na Web 3.0. É um processo simples, porém importante, pois nele 

serão filtrados os recursos até chegar-se ao conjunto desejado, o que tornará mais simples a segunda 

etapa. A partir deste set de dados são feitas as ontologias e definições formais, as classificações e 

relações. 

A segunda etapa é a referência semântica ao conteúdo definido na primeira, através das 

ontologias criadas na primeira etapa. Para as duas primeiras etapas faz-se necessário a utilização de 

formatos próprios, voltados para a estruturação dos dados e tanto Xavier (2011) quanto Prazeres 

(2009) nos apresentam o RDF, o RDFS e OWL como boas opções, os quais, por sua vez, foram 

detalhados na seção 2.2.3, pois permitem a estruturação e descrição semântica. 

Já a terceira etapa consiste da interpretação dos conceitos, ou referências semânticas, 

estabelecidas nas etapas anteriores dos serviços e informações disponíveis, através de sistemas 

inteligentes chamados agentes (XAVIER, 2011), os quais são definidos por Souza, Alvarenga (2004, 

p. 137) como “assistentes de tarefa, ou seja, entidades de software que empregam técnicas de 

inteligência artificial com o objetivo de auxiliar o usuário na realização de uma determinada tarefa”. 

A necessidade de sistemas inteligentes se dá por um dos objetivos da Web Semântica que é 

disponibilização de serviços automáticos e a necessidade de automatização das tarefas de 

processamento de conteúdo Web estar se tornando cada vez mais comum. 

Este processo de implantação ou migração para Web Semântica foi descrito por Xavier 

(2011) e tem três etapas fundamentais, sendo a primeira etapa a “Seleção/Especificação Formal de 

Recursos”. Esta etapa é composta de duas macro atividades sendo a primeira a “Selecionar Dados” e 

a segunda “Descrever as Ontologias”. 
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A segunda etapa é a “Descrição Semântica/Disponibilização” a qual também tem duas macro 

atividades, que são “Descrever os Recursos Utilizando as Ontologias”, e o segundo “Disponibilizar 

recursos em Formatos Adequados”. 

Já a terceira etapa é a Interpretação Semântica com uma macro atividade que é “Buscar e 

Referenciar Recursos”. 

A tabela a seguir mostra cada uma das etapas descritas por Xavier (2011), vejamos: 

Tabela 1 - Processo de Implantação de Web Semântica 

Etapa Atividades 

1ª – Seleção/Especificação Formal 1.1 Selecionar Dados; 

1.2 Descrever as Ontologias; 

2ª – Descrição Semântica/Disponibilização 2.1 Descrever os Recursos Utilizando as Ontologias; 

2.2 Disponibilizar Recursos em Formatos 

Adequados; 

3ª – Interpretação Semântica 3.1 Buscar e referenciar recursos. 

Fonte: adaptado de Xavier (2011, p. 23) 

A tabela acima mostra sinteticamente as atividades de cada etapa organizadas e ordenadas 

conforme descrito na literatura. Esta visualização facilita a compreensão de cada etapa, sua finalidade 

e as macro atividades. 
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3. Os Dados Abertos 

 

A publicação de informações na internet é comum em governos nacionais e subnacionais, 

até por questões legais, através de sistemas de acompanhamento de contas, portais e sistemas de 

relatórios, entretanto estes itens não caracterizam dados abertos, pois geralmente se limitam a 

formatos proprietários e plataformas específicas, não seguindo uma filosofia de aprimoramento e 

evolução do conhecimento, até pelo fato de em alguns casos não se conhece a fonte, apenas se utiliza 

a tecnologia. 

Antes de começarmos esta seção, é importante que alguns conceitos sejam esclarecidos. 

Antes vejamos o conceito de Dado Aberto e para entendermos o mesmo é importante que saibamos 

o que é Dado, Informação e Dado Aberto. 

Desde cedo somos formados com ordem de grandeza e natureza das coisas. Em tecnologia 

da informação não é diferente e um conceito muito aceito é que “Dado” é a menor parte da 

informação, ou seja, um átomo de informação, o qual pode ser uma data, um texto ou número. 

O “Dado” sozinho não possui sentido a não ser seu valor próprio. Já a Informação, por sua 

vez, é o conjunto de dados, os quais associados possuem significado próprio. Um exemplo de 

informação é um cadastro com dados de uma pessoa. 

Um exemplo de dado é o nome “José da Silva”, ou “20 anos” e até mesmo o telefone “(55) 

5555-5555”, apresentados na Figura 1 e Figura 2, os quais separados são, em sua natureza, um texto 

ou nome e um número, porém associados revelam seu significado de maneira mais intuitiva: “José 

da Silva, 20 anos, (55) 5555-5555”. Esta pode não ser a melhor associação, mas já é uma informação 

e através da mesma podemos inferir que o número de telefone é o contato de alguém chamado José 

da Silva, o número 20 (vinte), por sua vez, é a idade do mesmo. 

Já o Dado Aberto não é apenas um dado acessível, mas um dado ou informação acessível, 

sendo que “Dados Abertos” se refere ao conjunto de dados e informações que possam ser 

disponibilizadas. Para melhor compreendermos sua função e objetivo, é necessário saber o que são 

dados abertos. Um bom referencial é a definição, já apresentada na seção introdutória, que dados 

governamentais abertos são dados produzidos pelo governo disponíveis a qualquer pessoa para 

leitura, reutilização em projetos, aplicativos, sítios; cruzamento com outros dados e fontes 

(MANUAL DOS DADOS ABERTOS: Governo, 2011). Os Dados Abertos são o foco de pesquisa 

desta seção e será melhor detalhado nas subseções a seguir. Podemos, a partir do exemplo, verificar 

que a associação de dados pode gerar uma infinidade de informações, e consequentemente gerar um 

certo conhecimento através da análise da informação. Este também é um dos objetivos dos DGA que 

iremos abordar melhor neste capítulo. 
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3.1. Princípios e características 

 

Além da definição, há três (3) leis e oito (8) princípios disponíveis em 

http://dados.gov.br/dados-abertos que regem os dados abertos. Os Oito Princípios (OPEN 

GOVERNMENT DATA, 2007) dos dados abertos governamentais definidos em 2007 na Califórnia, 

EUA são: 

i. Completos: todos os dados públicos são publicados. Dados são informações 

eletronicamente guardados ou gravados, incluindo, mas não limitados a documentos, banco 

de dados, transcrições e gravações audiovisuais. 

ii. Primários: Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina 

granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada. 

iii. Atuais: Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o 

seu valor. 

iv. Acessíveis: Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os 

propósitos mais variados possíveis. 

v. Processáveis por Máquina: Os dados estarem razoavelmente estruturados para possibilitar 

o seu processamento automatizado. 

vi. Acesso não discriminatório: Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária 

identificação ou registro. 

vii. Formatos não proprietários: Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual 

nenhum ente tenha controle exclusivo. 

viii. Livres de licenças: Os dados não estão sujeitos a regulamentações de direitos autorais, 

marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e 

controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos. 

As Três Leis propostas por David Eaves (EAVES, 2010), ativista político, são: 

i. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe; 

ii. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode 

ser reaproveitado; 

iii. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. 

Apesar de se tratarem de conceitos, teóricos os princípios e leis dos Dados Abertos servem 

de fundamento para várias iniciativas. Podemos verificar que os conceitos não restringem o perfil das 

entidades que o possam aderir ou implantar. Entretanto há uma cobrança maior sobre os Governos 
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por serem os maiores detentores de informação e também que mais pode beneficiar a si mesmo como 

também à sociedade em geral. 

É com base nessas leis e princípios que iniciativas têm sido promovidas por governos de 

vários países. Entre essas iniciativas estão os portais de dados abertos, que serão melhor explorados 

na seção 3.4. 

 

3.2. Critérios e necessidades 

 

Os princípios e leis são tidos como ponto de partida para a configuração dos Dados Abertos.  

A partir dos fundamentos podemos conceituar alguns critérios para Dados Abertos, algo até 

já explorado por Diniz (2010), os quais são: 

i Independência de plataforma; 

ii Formatos padronizados fornecidos pela W3C e ISO; 

iii Formatos manipuláveis por máquina e estruturados; 

iv Conteúdos semânticos, para fácil indexação por motores de busca como Google e Yahoo; 

v Criação de URIs para cada objeto. 

A independência de plataforma tem como objetivo evitar qualquer tipo de monopólio ou 

dependência de uma determinada plataforma ou sistema, o que representa. 

A estruturação dos dados é fundamental para reutilização dos mesmos. O fundamento dos 

Dados Abertos está na reutilização, criação de novas informações sobre os dados já disponibilizados, 

não havendo razão para disponibilização sem interesse público na mesma. A padronização de 

formatos e metodologias é muito importante, pois delimita a área de estudo dos recursos tecnológicos 

ao mesmo tempo em que permite foco maior no desenvolvimento destas para melhor representação 

das necessidades, entretanto essa restrição, até pelos princípios do Open Data, não deve ser muito 

restrita beneficiando apenas um formato X ou Y, por exemplo. 

 

3.3. Formatos dos Dados Abertos 

 

Uma área muito importante dentro do contexto de Dados Abertos são os formatos. Atentar 

para eles significa focar na maneira como se disponibiliza o dado, o que é importante, pois a partir da 

definição ou escolha de padrões é possível fazer um paralelo entre o campo filosófico do tema com a 

viabilidade tecnológica, sendo importante traçar objetivos possíveis, lembrando que o meio é a 

internet e que formatos como “impresso em folhar A4 no balcão da secretaria” não são interessantes 



33 
 

para área de dados abertos. Neste caso há complicadores como dificuldade de acesso, manuseio da 

informação, reprodução que será através da cópia física ou digitada e não uma referência a um 

endereço eletrônico, como também a granularidade da informação aí contida. Cada tipo ou forma de 

reprodução tem suas limitações, é por isso que devemos atentar para os fundamentos, os conceitos 

que regem os DGA. 

Diversos artigos sobre Dados Abertos citam formatos mais apropriados. Os formatos em si 

não são escolhidos ao bel-prazer do autor, mas através de critérios que levam em consideração os 

fundamentos de Dados Abertos. Para Vaz, Ribeiro, Matheus (2010, p. 47) os padrões e formatos 

“facilitam a disponibilização e acesso a essas informações”, sendo “essas informações” os dados a 

serem abertos ao público. Sendo um dos princípios o fácil acesso e disponível na rede mundial, a Web 

é objetivo e também meio de implantação. Diniz (2010, p. 6) também discorreu sobre formatos, que, 

segundo ele, os DGA devem “basear-se em formatos padronizados”, em especial as mantidas por 

instituições como o W3C (World Wide Web Consortium), que normaliza a Web, e ISO (International 

Standardization Organization), instituições como foco na padronização. Já Vaz, Ribeiro, Matheus 

(2010, p. 55) mostra que as experiências internacionais “advogam a favor da adoção da política de 

dados abertos” uma vez que fomentam atividades de pesquisa para “criação de soluções e padrões de 

dados abertos”. 

Para seguir os princípios e leis os formatos devem manter a estrutura, natureza e 

granularidade das informações e, com o desenvolvimento de novas tecnologias, diversos são os 

formatos aptos para esta função, alguns dos quais já foram citados neste trabalho no capítulo anterior. 

O primeiro a detalharmos é o CSV, acrônico para Comma Separated Values, um formato de 

fácil manipulação e que é acessível a qualquer plataforma e não proprietário. Porém não é 

recomendado, pois possui limitações quanto à descrição semântica. 

Formatos como XML e RDF, já detalhados nas seções 2.2.1 e 2.2.3, são recomendados para 

disposição dos dados, pois mantêm a estrutura original e permitem autodescrições (metadados), o que 

facilita o trabalho e entendimento de quem vai utilizar esses dados depois (DINIZ, 2010) (MANUAL 

DOS DADOS ABERTOS: DESENVOLVEDORES, 2011), além destes existem outros formatos 

como o JSON já detalhado na seção 2.2.2, e muitos outros os quais não são citados neste trabalho. 

Entretanto, é importante lembrar que nem todos os formatos estruturados são recomendados ou bem 

recomendados, e estes apresentados aqui são os mais utilizados e recomendados na literatura 

existentes até o momento. 

 

3.4. Os Portais de dados 
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Vimos na seção 3.1 as leis e princípios dos DGA serviram como incentivo para as diversas 

experiências internacionais de acesso a dados, em especial governamentais. Como forma de facilitar 

a implantação diversas são as formas propostas para abertura de dados, que vão desde criação de 

serviços governamentais online, como portais de transparência eletrônica e sistemas de informação, 

até concursos para criação de aplicações pela sociedade que façam reutilização e distribuição de dados 

e informações fornecidas pelos governos. 

Entre os mais comuns, e que tem se mostrado uma boa iniciativa estão os Portais de Dados 

Abertos que diferem um pouco dos Portais de Transparência, uma vez que estes visam apresentação 

de dados orçamentários em forma de gráficos, tabelas e outras estruturas com foco na apresentação 

ao fator humano enquanto que aqueles tem como foco a disposição da informação na sua forma pura, 

integra e estruturada focado não somente no fator humano, mas também na compreensão e 

processamento automático por parte de sistemas. 

 

3.4.1. Iniciativas nacionais e internacionais 

 

Entre as diversas experiências, estão os portais de acesso a dados promovidos por governos 

de outros países que vão do continente americano até a Oceania. 

O primeiro deles é o portal do governo estadunidense, ou Data Gov. Ele é mais importante, 

não somente pela importância político-econômica dos Estados Unidos, mas porque tem concentrado 

maiores esforços em disponibilizar dados, que segundo Vaz, Ribeiro, Matheus (2010, p. 55) “foi um 

dos pioneiros na realização do incentivo ao trabalho colaborativo entre o governo e sociedade com 

dados públicos” e até hoje é o que disponibilizou a maior quantidade de dados. 

Outro portal a ser considerado é do Governo Canadense www.data.gc.ca que também tem 

disponibilizado um grande volume de informações para a sociedade ao lado do portal do governo 

australiano. 

Apesar de ser um tema recente, os Portais de Dados Abertos tem sido bem recebidos em seu 

papel como forma de democratização da informação e esse bom desenvolvimento de iniciativas 

internacionais tem ressoado no Brasil de tal forma que aqui já existem iniciativas no mesmo sentido 

a exemplo do portais internacionais como dos Estados Unidos da América, com o portal 

www.data.gov, Canadá com sítio www.data.gc.ca, Reino Unido com http://data.gov.uk e a Argentina 

com http://data.buenosaires.gob.ar, entre outros. 

Os exemplos internacionais de portais para acesso a dados e, assim como no cenário 

internacional, há também vários exemplos nacionais de disponibilização de dados em formato aberto, 

ainda de maneira parcial, mas com incentivo a começar pelo “Portal de Transparência do Governo 

http://www.data.gc.ca/
http://www.data.gov/
http://www.data.gc.ca/
http://data.gov.uk/
http://data.buenosaires.gob.ar/
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Federal, mantido pela Controladoria Geral da União” (VAZ, RIBEIRO, MATHEUS, 2010), uma 

iniciativa do Governo Federal Brasileiro de promoção de acesso a dados e informação. 

Mas se tratando de dados abertos, o Portal Brasileiro de Dados Abertos é principal portal do 

tipo no país e tem o papel de ser o precursor e incentivar a adoção de medidas semelhantes pelos 

governos locais para o acesso a dados governamentais. Foi a partir dessa medida que várias outras 

foram criadas no pais. 

Além do Portal Brasileiro de Dados Abertos há também outras iniciativas como a API de 

Dados Abertos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. 

O Portal Brasileiro de Dados Abertos serviu de inspiração para os governos regionais como 

o do Estado de São Paulo que disponibilizou seus dados no portal Governo Aberto SP2 e da Prefeitura 

do Rio de Janeiro através do portal Armazém de Dados3 os quais atuam da mesma maneira que o 

portal nacional disponibilizando dados nas esferas estaduais. 

Há diversas iniciativas para promoção dos dados abertos e do livre a cesso a dados, como 

por exemplo o Portal Brasileiro de Dados Abertos mantido pela Controladoria Geral da União – CGU 

e o a API da Dados Abetos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE. Estes dois são 

muito bem recomendados segundo a literatura. 

O Portal Brasileiro de Dados Abertos é a maior iniciativa no sentido de dados abertos no 

Brasil. Atualmente é mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) e tem como objetivo 

fomentar o desenvolvimento dos dados abertos, bem como servir de incentivo para novas iniciativas 

por parte dos governos locais sejam estados ou municípios. 

O portal apresenta uma série de funcionalidades. Iniciando-se pelo catálogo, item base para 

identificação dos recursos que são oferecidos. Entre os serviços estão a disponibilização dos dados 

em diversos formatos como HTML, XML, CSV, XLS, PDF, TXT, ZIP, JSON e ODT (PORTAL 

BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2013). Entretanto, nem todas as informações estão 

disponíveis em todos esses formatos, pois nem sempre os dados apresentados estão disponíveis em 

no repositório de dados da CGU ou em um serviço, mas sim em repositórios de outras instituições 

que disponibilizam esses dados em formatos diversos. 

Nem todos os formatos oferecidos são de código abertos, com por exemplo o XLS, fato já 

explorado por Vaz, Ribeiro, Matheus (201, p. 56) ao citar que “Apesar do formato .XLS ser 

proprietário, que descaracteriza os princípios do governo aberto, ao menos significa maiores 

possibilidades de acessar os dados do Governo Federal”. No caso dos formatos XLS e PDF, de fato 

                                                           
2 Governo Aberto SP. Disponível em: http://www.governoaberto.sp.gov.br. Último acesso em: 

21/11/2013. 
3 Armazém de Dados – Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.armazemdedados.rio 

.rj.gov.br. Último acesso em: 21/11/2013. 

http://www.governoaberto.sp.gov.br/
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
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há uma descaracterização dos dados abertos, mas conforme ressaltado anteriormente já é uma forma 

de acesso a dados. Já no caso dos formatos ZIP e ODT são código aberto, ou seja de domínio público. 

Entretanto, o que realmente interessa em termos dados abertos são os formatos estruturados CSV, 

XML e JSON. É justamente sobre estes formatos que estamos tratando. 

Já o Estado do Ceará mantém através do Tribunal de Contas dos Municípios a API de Dados 

Aberto do TCM-CE4 que disponibiliza dados em formatos abertos, entre os quais estão o XML, já 

explorado na seção 3.2.1, o JSON, que foi explorado na seção 3.2.2, e o RDF, que aprofundado na 

seção 3.2.3. Segundo Vaz, Ribeiro, Matheus (2010, p. 56) esta é “a única experiência brasileira que 

disponibiliza grande parte de seus dados em formato aberto”, ou seja, de todas as fontes consultadas, 

apenas o portal cearense tem uma política de atualização permanente (VAZ, RIBEIRO, MATHEUS, 

2010). 

A necessidade inicial e motivacional é achar uma informação não disponível na forma ou 

estrutura atual, que através de um processamento pode ser mensurado através de consulta e 

cruzamento de dados. Algo que pode ser feito é, por exemplo, mensurar um ranque de quantidade de 

negociantes por município, que no caso não existe no sítio da API do TCM-CE. 

A API do TCM-CE disponibiliza os dados para livre acesso nos formatos HTML, CSV, XML 

e JSON, segundo o catálogo de dados do próprio portal, entretanto, durante testes de acesso verificou-

se que o portal também retorna um arquivo RDF válido na codificação RDF/XML apesar de não 

constar no catálogo. 

 

3.4.2. Estrutura e disponibilidade 

 

Os portais de dados abertos tem uma estrutura semelhante tanto no que diz respeito ao 

próprio site, quanto a estrutura do dados disponível, até por uma questão legal de atendimento dos 

requisitos de dados abertos. Todos eles disponibilizam os dados através de URL acessíveis via de 

qualquer computador conectado à Internet, podendo ser consultado qualquer um dos dados ali contido 

inclusive através da passagem de parâmetros na própria URL. Os formatos oferecidos obedece à 

questão da estruturação e em alguns casos específicos ainda são oferecidas opções de formatos não 

estruturados ou proprietários como veremos. 

O Portal Brasileiro de Dados Abertos disponibiliza dados de diversas instituições do governo 

federal, e em alguns casos os dados não estão nos repositórios da CGU e sim em outros sítios, porém 

estruturados segundo o mesmo padrão. Um bom exemplo é a lista de licitantes inidôneos do Tribunal 

                                                           
4 API de Dados Abertos do TCM-CE. Disponível em: http://api.tcm.ce.gov.br/. Último acesso em: 

03/11/2013 

http://api.tcm.ce.gov.br/
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de Contas da União – TCU que está disponível no portal em quatro formatos diferentes: HTML, PDF, 

CSV e XML. Já a API do TCM fornece dados já tratados diretamente de seu sítio nos mesmos 

formatos a exceção do PDF. 

Já quanto á disponibilidade e atualização dos dados Vaz, Ribeiro, Matheus (2010, p. 56) 

coloca a API do TCM-CE como a única experiência brasileira a manter uma política de atualização e 

disponibilização de grandes volumes de dados, atribuição esta que não é conferida ao portal nacional 

da CGU. 

Apesar de já existirem iniciativas na área, para Vaz, Ribeiro, Matheus (2010, p. 55) “no 

Brasil ainda não existe nenhuma experiência de portal de transparência que adote os dados abertos 

nos moldes das experiências internacionais como Estados Unidos e Reino Unido”. Para eles as 

iniciativas nacionais estão isoladas, a disponibilização dos dados e a legislação ainda são parciais. 

Não se sabe ao certo quais fatores implicam na não atualização constante das informações 

seja no portal da CGE como no do TCM, nem tão pouco dos desafios que ainda impedem sua 

aplicação permanente, mas em termos de estrutura os dois já adotam medidas para estruturação dos 

dados através da adoção dos formatos CSV, XML e JSON, e adoção. 

 

3.5. Implantação de DGA 

 

Alguns trabalhos como Vaz, Ribeiro, Matheus (2010) tiveram como nicho de pesquisa a 

gestão de dados abertos, outros como Diniz (2010) além de tratar da gestão e da questão legal, também 

tratam da implantação dos DGA. Por exemplo, Diniz (2010, p. 4) propõe “três passos básicos”. Os 

quais são: 

1) Selecionar que dados serão disponibilizados e identificar quem os controla; 

2) Representar estes dados de uma maneira que as pessoas possam reutiliza-los; 

3) Publicar e divulgar os dados. 

 

Os passos propostos por Vagner Diniz são atividades de um macro processo que sintetiza o 

processo de abertura dos dados, os quais podem ser decompostos em muito outras atividades 

intraespecíficas. 

O primeiro passo é a seleção dos dados o que aparentemente é fácil, mas este é um passo 

importantíssimo, pois na seleção devem ser considerados os aspectos legais, pois nem toda 

informação pode ser publicada. Este é um dos oito princípios propostos por OPEN GOVERNMENT 

DATA (conforme mostrado na seção 2.2) estar livre de licença. E também uma das três leis (também 

mencionadas na seção 2.2) é não haver impedimento legal. Assim faz-se necessário uma fase de 

seleção de dados conforme proposto por Vagner Diniz (2010). 
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No Brasil, este passo já está normatizado através da Lei Federal n° 12.527, conhecida como 

Lei de Acesso à Informação - LAI, a qual define critérios para classificação da informação. 

O segundo passo proposto por Vagner Diniz é o mais complexo. Como citado anteriormente, 

este passo é um macro processo e é nesta parte que surge o enlaçamento tecnológico. Vimos na seção 

1.1 que a tecnologia em si não possui sentido sem estar associada a um bem para a humanidade. É a 

necessidade de suprir dados de maneira aberta que impõe a necessidade de tecnologias para 

representação dos dados, par uso e reuso dos mesmos. 

O segundo macro processo será implantado através do aporte tecnológico. Neste passo serão 

utilizados os formatos estruturados, as descrições semânticas e tecnologias para disponibilização dos 

dados para processamento automático, citados por Vagner Diniz (2012), Vaz, Ribeiro, Matheus (2010) 

e também pelo Manual dos Dados Abertos: Governo (2011), e já detalhados na seção 3.3. 

O terceiro macroprocesso trata da disposição dos dados. No caso de Dados Abertos, uma 

boa prática tem sido os portais de dados já apresentados na seção anterior, 3.4, que são sítios na Web 

nos quais os dados ficam à disposição de quem quiser utilizar seja pessoa física, instituição ou mesmo 

o próprio Governo. As informações ficam contidas em formatos estruturados e semânticos seguindo 

algumas regras para sua obtenção, parâmetros para interação como, por exemplo, o formato a ser 

utilizado. Todas as informações ficam à disposição de quem desejar coletar. 

A tabela a seguir mostra sinteticamente as etapas e suas respectivas atividades, vejamos: 

Tabela 2 - Processo de implantação de Dados Abertos 

Etapa Atividade 

1ª Etapa – Seleção/Identificação 1.1.Selecionar os dados. 

1.2.Identificar o controlador. 

2ª Etapa – Representação 2.1. Representar dados para reutilização. 

3ª Etapa – Publicação/Divulgação 3.1. Publicar os dados. 

3.2. Divulgar os dados. 

Fonte: Adaptado de Diniz (2010, p. 4) 

Não existem impedimentos para disposição dos dados de outras maneiras como, por 

exemplo, relatórios impressos ou formatos proprietários desde que se ofertem opções e entre as quais 

estejam os DGA através de portais ou serviços web. 
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4. Web Semântica e Dados Abertos 

 

Muito já se falou sobre a Web 2.0, assim como a 3.0 e também os DGA. Vimos que as 

tecnologias da segunda geração não serão substituídas e sim estendidas na terceira ganhando 

significado e estruturação como mostram Prazeres (2009) e Xavier (2011). 

Muito, também, já se falou sobre a tecnologia e o quanto ela é importante para publicação 

de Dados. A relevância social, no tocante a transparência dos governos, controle e prestação de contas, 

assim como o desafio tecnológico do desenvolvimento de ferramentas que atendam estes requisitos, 

criação de aplicativos e principalmente entendimento do negócio: a disposição dos dados com a 

finalidade de geração de conhecimento e respostas para questões que necessitam do cruzamento de 

dados hoje distribuídos em bases diferentes e que não se consegue com os métodos analíticos 

adotados até então. 

Neste contexto, surgem então três desafios: a disponibilização, o cruzamento de dados hoje 

distribuídos em bases diferentes e a criação de métodos para o cruzamento destes dados. A 

implantação de Dados Abertos pode ser executada sem a ajuda de outras áreas. Entretanto, com a 

ajuda das mesmas é possível alcançar resultados benéficos mais rapidamente e até melhor 

qualitativamente uma vez que a cooperação trará consigo recursos das outras áreas não disponíveis 

isoladamente, o que será fundamental para superação dos desafios, além do fato de que um problema 

poder já estar resolvido em outra área. 

São justamente estes desafios e, principalmente, os benefícios da cooperação que justificam 

uma ligação entre a Web Semântica e os Dados Abertos, pois é a partir da abertura dos dados que 

ferramentas semânticas podem atuar na coleta e cruzamento de informações. 

 

4.1. Lacuna de Conhecimento 

 

Justamente por se tratar de um tema atual, tanto no que se refere a Dados Abertos como Web 

3.0, e ainda estarem em desenvolvimento, que o presente trabalho tem como foco a relação entre 

Dados Abertos e Web Semântica. Para melhor compreensão, é necessária uma revisão do 

conhecimento, em especial dos dois tópicos supracitados. Os DGA são o foco de diversos artigos 

como Diniz (2010) e Vaz, Ribeiro, Matheus (2010), assim como Web Semântica é o nicho de pesquisa 

para Xavier (2011) e Prazeres (2009), entretanto, essa área de conhecimento ainda foi pouco 

explorada. 

Na verdade, durante a pesquisa, foram encontrados poucos artigos que abordam a relação 

entre os dois, como por exemplo, um artigo sobre Web Semântica e Dados Abertos no sítio do Grupo 
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Web Lovers5, apesar de não ter sido disponibilizada uma parte dois, mas já é um começo e mostra 

que existe interesse no tema. Há muitos artigos sobre Web Semântica, assim como Dados Abertos, 

mas, poucas referências sobre as duas áreas. Diante deste cenário, portanto, este trabalho visa analisar 

melhor esta lacuna de conhecimento, detalhar os aspectos comuns e qual o nível de relevância e 

associação entre as duas áreas. 

Já mencionado no capítulo 3, os Dados Abertos Governamentais, ou DGA, como são 

conhecidos, representam um novo modelo de acesso e disponibilização, uso e reuso de informação 

governamental (DINIZ, 2011) (MANUAL DOS DADOS ABERTOS: Governo, 2011) (VAZ, 

RIBEIRO, MATHEUS, 2010). Daí o interesse no tema. Vagner Diniz apresentou no Congresso de 

Gestão Pública em 2011 um trabalho sobre Dados Abertos. Nele são apresentados vários aspectos 

importantes para a implantação de DGA, entre os quais a utilização de tecnologias como XML e RDF, 

propondo ainda três “simples passos para publicar dados do Governo” (DINIZ, 2011, p. 10) para 

implantação do Governo Aberto, o que faz do seu trabalho mais técnico do que Vaz, Ribeiro, Matheus 

(2010), que abordam mais a questão da transparência e gestão do Governo Aberto. Apesar de não 

entrar no aspecto técnico, cita experiências internacionais como o Show Us do Reino Unido e 

experiências no Brasil como o portal do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCM/CE (VAZ, 

RIBEIRO, MATHEUS, 2010). 

 

4.1.1. Carência de Cooperação 

 

Diversas são as formas citadas nos trabalhos sobre Dados Abertos para sua implantação. Boa 

parte de sua argumentação sobre a necessidade de implantá-la está no uso da tecnologia para 

democratização do acesso a informação, o que significa fácil acesso, disponibilização na Web e 

utilização de tecnologias para uso e reuso da informação. É nesse ponto onde surge a necessidade de 

trabalhar o aspecto tecnológico, visto que a implantação será possível apenas através do uso de 

tecnologias que a deem suporte. Fato que fica evidente na afirmação de Diniz (2010, p. 8) “não 

existem dados governamentais abertos se não forem utilizadas tecnologias que garantam aderência 

dos dados às características que os tornam abertos”. 

Há diversos trabalhos na literatura sobre DGA como, por exemplo, Diniz (2010) que faz uma 

abordagem das tecnologias importantes na sua implantação, com formatos indicados como XML, 

CSV e RDF já citados, como também quais não utilizar como formatos que “só permitem a 

visualização dos dados e não sua utilização” (DINIZ, 2011, p. 10), e em especial os “três passos” para 

                                                           
5 Grupo Web Lovers, Disponível em: http://grupoweblovers.org/2012/01/02/web-semantica-e-

dados-abertos-parte-1. Acesso em 15/04/2013. 

http://grupoweblovers.org/2012/01/02/web-semantica-e-dados-abertos-parte-1
http://grupoweblovers.org/2012/01/02/web-semantica-e-dados-abertos-parte-1
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a implantação. Já Vaz, Ribeiro, Matheus (2010) faz uma revisão dos conceitos de Dados Abertos 

como sinônimo de transparência e mostra importância da mesma através da definição da W3C sobre 

DGA como dados “em formato bruto e aberto, compreensíveis logicamente” (VAZ, RIBEIRO, 

MATHEUS, 2010). O foco no formato e compreensão lógica se dá devido à importância do fator 

tecnológico. 

As duas contribuições citam o fator tecnológico como importante, mas não detalham a 

necessidade de suporte para a implantação do governo aberto. Nesta área, o Manual dos Dados 

Abertos: desenvolvedores (2011) é o que mais se aproxima da questão tecnológica, até pela sua 

finalidade: servir de guia para criação de aplicações, citando diversas tecnologias e ferramentas úteis 

para dados abertos. Mesmo assim, não faz referência a metodologias, técnicas mais atuais que possam 

servir como meio, mas apenas cita algumas para o desenvolvimento de aplicações. 

Outros artigos abordam a Web Semântica, a terceira geração da Web que revoluciona a forma 

de disponibilização, consulta e processamento de informações. Xavier (2011), por exemplo, faz um 

estudo sobre serviços web semânticos com foco na arquitetura orientada a recurso, também conhecida 

por RESTfull. Para ele, a Web Semântica tem o objeto de “garantir meios para que seja possível 

interpretar as informações presentes no conteúdo da Web, através de processos automatizados” 

(XAVIER, 2011, p. 25). Já para Prazeres (2012), que faz uma abordagem acerca da modelagem de 

serviços em web semântica através de componentes, ela tem como objetivo “desenvolver padrões de 

documentos e tecnologias para possibilitar a descrição estrutural e semântica de todo o conteúdo 

disponibilizado na Web” (PRAZERES, 2012, p. 8). 

Podemos, então, identificar uma convergência em relação à Web 3.0: a estruturação dos 

dados, descrição semântica e disponibilização da informação para melhoramento das consultas de 

correção dos problemas da segunda geração. Podemos também identificar diversos aspectos 

convergentes em Dados Abertos, como a disponibilização da informação e estruturação da 

informação ou dado a fim de melhorar a disponibilização dos dados. Apesar dos aspectos comuns, 

existem poucas referências na literatura sobre a relação direta e dos benefícios. Esta convergência 

será melhor detalhada na seção a seguir que trata das similaridades. 

 

4.2. Similaridades 

 

Após a revisão da literatura, faz-se necessário realizar uma análise de convergência, ou seja, 

dos aspectos similares das duas área, a qual é o propósito desta seção. Podemos identificar diversas 

similaridades entre Dados Abertos e Web Semântica, apesar de também haver diferenças, mas os 

aspectos comuns ficam evidentes por serem elementos fundamentais para as áreas de conhecimento 

das obras consultas e temas deste trabalho. Entre os fatores estão: meio, a estruturação dos dados, 
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emprego de semântica e disponibilização da informação para melhoramento das consultas de correção 

dos problemas segunda geração. 

 

4.2.1. Meio e disponibilização 

 

Revisando alguns conceitos, o primeiro item de similaridade é o meio, ou nicho, que é o 

semelhante para DGA quanto para Web Semântica, a disponibilização de dados e informações e até 

mesmo “bases de dados inteiras” (VAZ, RIBEIRO, MATHEUS, 2011, p. 46) na Web, além da 

interpretação dos mesmos de forma automatizada (PRAZERES, 2009) (XAVIER, 2011). A 

disponibilização dos dados, citada anteriormente, pode ser feita de diversas maneiras, através da 

criação e manutenção de sítios na Web, portais e até mesmo serviços. 

A informação ali contida deve seguir um mínimo padrão de qualidade e segurança através 

da manutenção da integridade, originalidade e atualidade. Um dos problemas da segunda geração da 

Web é a ambiguidade, e até contrariedade da informação, conforme já foi exposto na seção 1.3. A 

disponibilização de dados requererá do provedor dos dados algumas responsabilidades como 

manutenção e continuidade do serviço. 

É interessante avaliarmos que na segunda geração da Web a informação disponível muda 

com o tempo e até mesmo se perde, ou seja, não fica mais disponível. Esta perca de recursos é danosa 

e uma preocupação dos Dados Abertos como também da Web Semântica. Diniz (2010, p. 13) cita que 

“para manter o histórico de um conjunto de dados, é necessário integrar novas URIs em conjuntos de 

dados novos e atualizados, e estruturá-las em conformidade”. A continuidade é uma preocupação 

comum a qualquer negócio, o que também inclui a Web Semântica e os DGA. Aqui chegamos ao 

segundo item de convergência: a estruturação. 

A utilização da Web como meio de disponibilização de dados se dá de forma estratégica, em 

especial para os Dados Abertos, uma vez que a mesma não está restrita a uma tecnologia proprietária. 

  

4.2.2. Estruturação, semântica e formatos 

 

A estruturação dos dados citada na seção anterior trata de URI, que são identificadores 

uniformes, base para o endereçamento na Web, além de servirem para busca e referência de recursos. 

Entretanto, a estruturação dos dados e informações aqui citada vai além do endereçamento, mas trata 

também do dado e como ele é representado para quem o acessa. Como vimos na seção 3, a 

estruturação é uma caraterística tanto dos Dados Abertos, fato confirmado na literatura por Diniz 

(2010) e também por Vaz, Ribeiro, Matheus (2011). Da mesma forma, também é uma característica 

para Web Semântica. 
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Para o Open Government Data (2007, apud VAZ, RIBEIRO, MATHUES, 2011) “os dados 

são razoavelmente estruturados”, quinto princípio dos DGA, ou seja, a estruturação é parte integrante 

e necessária, fato que é reforçado por Diniz (2010, p. 10) o qual ressalta que “os dados devem ser 

bem estruturados” para que sejam publicados, ou seja, podemos concluir que a estruturação do 

conteúdo é um dos quesitos para implantação das duas áreas de conhecimento que questão. 

A estruturação da informação depende do emprego de tecnologias próprias para este fim. 

Esta necessidade se dá devido à simplicidade do formato empregado na Web que ajudou na sua 

difusão (PRAZERES, 2009), entretanto o HTML foi desenvolvido com foco na sintaxe e não na 

semântica. O que é um fator complicador. Todavia algumas adaptações foram incrementadas entre as 

quais estão os Microformatos, já comentados na seção 2.1. 

Vimos durante a pesquisa um apanhado de tecnologias que podem ser utilizadas para 

estruturação de dados tanto em Web Semântica como em Dados Abertos. A começar pelos formatos 

estruturados, ou seja, aqueles que têm como finalidade organizar e estruturar o conteúdo. Dentre eles 

está o XML, formato colocado por Diniz (2010) e Prazeres (2009) como base da Web 3.0, e também 

pelo o Manual dos Dados Abertos: Desenvolvedores (2011) como meio mais prático de 

disponibilização de dados. 

Um segundo formato apresentado, que é comum às duas áreas, é o RDF explorado por Diniz 

(2010), Manual dos Dados Abertos: Desenvolvedores (2011), Prazeres (2009). Utilizado para 

estruturação dos dados, mas diferentemente do anterior, possui maiores recursos, estando entre os 

formatos apenas para estruturação como CSV e o XML e outra classe de formatos, os semânticos. 

Prazeres (2009, p. 125), em seu trabalho define Web Semântica como “uma extensão da Web atual 

com estruturação e adição de semântica ao conteúdo da Web”. A aplicação de semântica é possível 

através da utilização de tecnologias próprias entre as quais os formatos semânticos. 

Os formatos semânticos têm como objetivo a adição de descrições semânticas ao conteúdo 

com a finalidade de tornar o conteúdo não somente compreensível para humanos, mas também para 

máquinas, claro que em especial os sistemas computadorizados, como forma de melhoramento da 

semântica do conteúdo para processamento automatizado das informações. O processamento 

automatizado de informações é um dos objetivos da Web Semântica e também dos Dados Abertos. 

Um formato citado nas referências das duas é o OWL, linguagem para ontologias na Web. O mesmo 

foi explorado pelo Manual dos Dados Abertos: Desenvolvedores (2011) e também por Prazeres 

(2009) e Xavier (2011), sendo para estes o melhor formato para Web Semântica. 

 

4.2.3. Processos de implantação 
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Um ponto importante a se considerar é o processo de implantação dos da: Web Semântica e 

dos Dados Abertos, descritos nas seções 2.2 e 3.5, respectivamente. A literatura possuivários pontos 

comuns entre os dois processos. A primeira semelhança encontrada está nas estruturas dos 

macroprocessos de implantação, que estão organizados em três etapas e que por sua vez está divido 

em atividades específicas. 

A Figura 11, abaixo, faz um paralelo entre as etapas, vejamos: 

Figura 11 - Web Semântica x Dados Abertos: Etapas 

 

Fonte: Adaptado de Diniz (2010), Prazeres (2009) e Xavier (2011). 

A figura acima faz uma relação entre as etapas de implantação. Não é difícil identificar os 

pontos comuns, tanto em termos de terminologia como finalidade das etapas. 

Como observado, o primeiro ponto de convergência, entre os dois processos, está na seleção 

dos dados. Esta etapa possui um objetivo de restringir o conjunto de dados a fim de facilitar a 

especificação formal e a identificação dos controladores da informação nas próximas etapas. Quanto 

menor o conjunto de dados mais fácil será o processo de descrição ou representação dos mesmos, 

esta premissa é verdadeira para os dois processos. 

Cada uma das etapas dos macroprocessos está dividia em sub etapas, as quais também são 

macroprocessos e também é possível fazer uma relação entre essas etapas. A Tabela 3, a seguir, tem 

justamente este objetivo, vejamos: 

Tabela 3 - Web Semântica x Dados Abertos: Atividades 

Web Semântica 

X  
Dados Abertos 

1.1 Selecionar dados. 1.1 Selecionar os dados. 

1.2 Descrever as ontologias. 1.2 Identificar o controlador. 

2.1 Descrever os recursos utilizando as ontologias. 2.1 Representar dados para reutilização. 

2.2 Disponibilizar recursos em formatos adequados. 3.1 Publicar os dados. 

3.1 Buscar e referenciar recursos. 3.2 Divulgar os dados. 

Fonte: Adaptado de Diniz(2010), Prazeres(2009) e Xavier(2011). 

A Tabela 3, acima, mostra as etapas e sub etapas de implantação da Web Semântica e de 

Dados Abertos. A partir dela podemos fazer uma análise das etapas da equivalência das atividades. 

Podemos verificar que os dois primeiros itens de cada processo selecionar dados, 

correspondem à mesma atividade conceitual e prática. Os dois tratam da seleção dos dados, passo 

inicial nos dois processos cuja finalidade é definir o conjunto de dados (fecho) e restringir o universo 
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de possibilidades tendo como objetivo a facilitação e melhoramento das etapas posteriores. Sendo 

assim, podemos concluir que os dois itens representam uma mesma atividade prática e conceitual em 

seus domínios, porém que se equivalem. 

A sub etapa 1.2 do processo de implantação de Dados Abertos, não possui um equivalente 

explícito no processo de implantação da Web Semântica. Entretanto, na Web 3.0 deve existir a 

referência dos recursos, descrito na sub etapa 3.1 do processo de implantação. Outra questão 

intrínseca é que as leis de propriedade intelectual devem ser respeitadas sendo necessário se fazer a 

devida referência e autoria. No caso dos DGA este passo está descrito devido à necessidade 

obrigatoriedade legal de identificação da fonte/autor. 

O processo de definição ou descrição e de ontologias e recursos, atividades 1.2 e 2.1 da Web 

Semântica, estão para a implantação de Web 3.0 assim como a representação dos dados, tarefa 2.1, 

está para a implantação de DGA, pois a representação dos dados é feita justamente através do 

processo de estruturação e descrição semântica dos mesmos, que consiste no emprego de ontologias. 

O terceiro ponto a observarmos está nas atividades 2.2 e 3.1 da implantação de Web 

Semântica e 3.1 de implantação de Dados Abertos. A publicação dos dados depende de uma série de 

atividades como estruturação, adição de semântica utilização de formatos adequado, como já 

comentado na seção 3.3, pode ser descrita em duas atividades a descrição de ontologias e aplicação 

destas ontologias nas descrições dos dados, chamados na Web Semântica de recursos. Podemos então 

concluir que há uma relação de equivalência entre estas etapas. 

Não existe na biografia consultada uma referência a uma etapa de divulgação de dados na 

Web Semântica, entretanto, as aplicações têm como objetivo apresentar seu conteúdo, prestar serviços 

e para tal promovem de alguma maneira a divulgação de seus dados. Ou seja, apesar de não ficar 

explicito, seja uma aplicação proprietária, comunitária ou governamental haverá algum tipo de 

divulgação associada à mesma. Sendo assim, vejamos a tabela a seguir, Tabela 5, que mostra como 

ficariam as etapas e tarefas. 

Tabela 4 - Web Semântica x Dados Abertos: Equivalência 

Web Semântica Dados Abertos 

1.1 Selecionar dados. 1.1 Selecionar os dados. 

 1.2 Identificar o controlador. 

1.2 Descrever as ontologias. 
2.1 Representar dados para reutilização. 

2.1 Descrever os recursos utilizando as ontologias. 

2.2 Disponibilizar recursos em formatos adequados. 
3.1 Publicar os dados. 

3.1. Buscar e referenciar recursos. 

 3.2 Divulgar os dados. 

Fonte: Adaptado de Diniz (2010), Prazeres (2009) e Xavier (2011, p. 23). 

As semelhanças aqui reportadas estão em nível de macroprocesso. Claro que há uma série 

de atividades intrínsecas a cada etapa como também uma gama de subatividades compondo as 
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atividades das etapas. Mas é importante frisar que os objetivos e metodologias empregados nas etapas 

e atividades têm foco e objetivo comum, fator fundamental para identificação e promoção de um 

alinhamento entre as áreas. 

 

4.2.4. Critérios e características 

 

Para finalizarmos esta seção de similaridades abordaremos os critérios e características de 

cada área. Para tanto, faremos nesta seção uma revisão dos conceitos, características e critérios dos 

DGA e da Web 3.0. 

Há diversas características que são comuns aos DGA e a Web Semântica. O primeiro deles 

é a Web como meio, ou seja, o canal principal de aplicação e atuação, tanto para Dados Aberto 

(EAVES, 2010), quanto para a Web Semântica (XAVIER, 2011) (PRAZERES, 2009). 

O segundo é a disponibilização do dado na Web, com uma breve diferença: no caso de Dados 

Abertos o dado deve ser disponibilizado caso não esteja (DINIZ, 2010), enquanto que na Web 

Semântica o dado já está disponível, agora apenas num formato diferente. 

Depois deste apanhado, podemos verificar que entre os quesitos para Dados Abertos estão: 

estruturação de dados, independência de plataforma e semântica para fácil indexação (DINIZ, 2010), 

e que estes são também características da Web Semântica (XAVIER, 2011) (PRAZERES, 2009). 

Além destes, há também a criação de aplicações para consulta automatizada de dados, 

informações e recursos disponíveis na Web. Estas aplicações farão uso de serviços web semânticos 

“para possibilitar a automação de tarefas que normalmente são realizadas por pessoas” (PRAZERES, 

2009, p. 2) fato que traz como benefícios várias facilidades para usuários sejam eles comuns ou mais 

esclarecidos. 

Podemos concluir, a partir da análise realizada, que não somente os conceitos são comuns, 

mas que vários são os aspectos convergentes entre Dados abertos e a Web Semântica. Apesar de serem 

áreas do conhecimento diferentes e de inicialmente não estarem ligadas, diversos fatores são comuns 

como acesso a informação na sua forma ‘pura’, utilização formatos semânticos e outros que mostram 

a existência de uma simbiose entre estas áreas. 

As características aqui detalhadas são suficientes para provar que há semelhanças quanto ao 

meio, finalidade, objetivo e métodos de implantação, mas não para provar que á equivalência. Uma 

das indagações que podem ser feitas é se Dados Abertos e Web Semântica se equivalem, diferindo 

apenas de domínio e nomenclatura. Podemos verificar diversas semelhanças, entretanto não podemos 

afirmar que são equivalentes, pois podem existir diferenças entre as mesmas e esse é o foco da 

próxima seção. 
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4.3. Diferenças 

 

Muitos são os elementos comuns às duas áreas, como abordado na seção anterior, entretanto 

é importante averiguarmos também a existência de diferenças, dissimilaridades entre as duas áreas. 

É importante até mesmo para atestarmos o que foi dito na seção anterior. 

Há diversos pontos comuns identificados na bibliografia como também nas práticas de 

implantação, tecnologias e ferramentas utilizadas. Entretanto há que se averiguar a existência de 

diferenciações e quais são elas. Os DGA são relativamente jovens se comparados à Web Semântica, 

uma área do conhecimento já muito explorada, e apesar de tratarem de cenários semelhante possuem 

suas especificidades o que não impede existência de desafios comuns e que estes possam ser 

solucionados com técnicas e metodologias já empregados na outra área de conhecimento. 

 

4.3.1. Área e foco de atuação 

 

Os DGA são sinônimos de Governo Aberto, acessível a todos, e para tanto é necessário 

grande investimento principalmente por parte dos governos que são os maiores detentores de 

informação e sobre os quais mais há interesse. 

Mais que a simples disposição em relatórios com algumas informações, visto que os atuais 

métodos como relatório e folhas nos balcões dos órgãos públicos não representam dados abertos, 

aliás, tornam ainda mais difícil à integração dos dados, torna-se necessário uma solução para essas 

dificuldades e traga condições para superação destas dificuldades e melhor disposição dos dados. 

É comum os governos disponibilizarem dados em portais através de relatórios em formatos 

fechados, o que limita o acesso, pois “esse tipo de publicação caracteriza-se pelo fato de que é o 

governo quem decide o que e como será visto” (VAZ, RIBEIRO, MATHEUS, 2010, p. 45), apesar de 

ser uma maneira de divulgar os dados. Neste ponto surge o foco dos Dados Abertos Governamentais 

o qual consiste na disponibilização dos dados produzidos pelo governo a qualquer pessoa para leitura, 

reutilização em projetos, aplicativos, sítios; cruzamento com outros dados e fontes (MANUAL DOS 

DADOS ABERTOS: GOVERNO, 2011). Ao analisarmos esta definição, é possível identificar que os 

DGA têm foco na disponibilização de dados governamentais através da Web, de tecnologias para 

estruturação e semântica do conteúdo, aqui qualificado como informação, e para tanto a utilização 

para sua implantação. 

Já a Web Semântica tem como foco a estruturação do conteúdo da web, assim como o 

desenvolvimento de tecnologias para descrição estrutural e semântica do conteúdo (PRAZERES, 

2009) da Web Social. O conteúdo hoje disponível na Web vem de vários seguimentos e setores da 
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sociedade como aplicações corporativas, de comércio eletrônico, redes sociais e não somente de 

governos. 

Podemos verificar que os objetivos das duas áreas são diferentes, apesar do meio onde será 

aplicado ser o mesmo: a Web, e de vários outros aspectos convergentes. A divergência não é completa, 

mas existe. Há informações que são inerentes a Web Semântica que não estão no foco dos Dados 

Abertos, não inicialmente, pois se considerarmos que dados abertos podem ser adotados por qualquer 

instituição, e pode, a convergência de foco aumenta. 

Há uma grande quantidade de dados em posse dos governos, entretanto, há uma série de 

informações que os governos possuem que não estão publicadas hoje, mas que de acordo com os 

DGA deverão ser abertos. Estes dados ainda não estão na Web. Caso venham a ser disponibilizados, 

deverão condizer com critérios dos DGA, os quais se enquadram em Web Semântica. Assim podemos 

concluir que há uma interseção entre os focos. 

Quanto ao nicho, fica claro que enquanto a Web 3.0 visa criar uma rede semântica no qual 

todo o conteúdo da Web estaria estruturado, indexado, e semanticamente ligado, enquanto que os 

DGA visam os dados governamentais, disponibilizá-los estruturalmente, adicionado de semântica, 

porém não trata dos dados da Web como um todo. 

A tabela abaixo demonstra melhor as diferenças quanto a foco e nicho. Vejamos a tabela 

abaixo: 

Tabela 5 - Web Semântica x Dados Abertos: Foco e nicho e interesse 

Característica Web Semântica 

X 

Dados Abertos 

Foco Dados disponíveis na Web Dados gerados pelo Governo 

Nicho Qualquer dado disponível 

na Web. 

Dados governamentais disponíveis na Web. 

Interesse Social, empresarial e 

legal. 

Social, governamental, empresarial, legal e 

filantrópico. 

Fonte: adaptado de Xavier(2011), Prazeres(2009), Diniz(2010). 

A tabela acima mostra muito bem as diferenças de entra cada uma das áreas. Há certo 

alinhamento ou convergência, por exemplo, quanto aos dados, mas também distinções como quais 

dados e de onde eles serão coletados e se serão disponibilizados. 

 

4.3.2. A Legalidade e Interesse Social 

 

A questão da legalidade aparece devido o contexto no qual estão inseridos as duas áreas. 

Para conseguirmos entender sua aplicabilidade, basta avaliarmos o seguinte cenário: uma empresa 

privada do ramo financeiro e uma empresa pública do ramo hospitalar. 
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Qualquer que seja a instituição financeira que disponha seus dados em sistema web 

semânticos, sejam pequeno ou grande o volume de informações, jamais colocará à disposição dados 

estratégicos ou sensíveis, como os dados dos clientes por exemplo. 

Este cuidado reflete diretamente das políticas de segurança adotadas pelas instituições a fim 

de evitar espionagem industrial, desvalorização de mercado e outras questões relativas à vida da 

instituição. 

Já uma empresa pública, como um hospital, não tem problemas em divulgar dados e balanços 

e financeiros, os quais podem até servir de base para planejamento orçamentário e políticas públicas 

de saúde. Entretanto uma informação sobre um resultado de exame HIV já não pode ser divulgado 

por uma questão de privacidade. Já a instituição financeira pode solicitar que cada um de seus 

funcionários faça o teste de HIV e de acordo com o resultado o funcionário passe a receber cuidados 

diferenciados como forma de garantia de sua integridade e dos outros funcionários também, isso 

conforme a legalidade. 

Além da questão da legalidade, apontada pelos princípios dos Dados Abertos, há também o 

interesse social sobre o conteúdo dos dados disponíveis. 

 

4.4. Desafios 

 

Vimos nas seções anteriores há diversos fatores comuns como também distintos entre as 

duas áreas, o que evidentemente traz uma sensação, Um desafio comum entra as duas áreas tanto 

isoladamente quanto associadas é a própria implementação tecnológica, a implantação, uma vez que 

são duas áreas ainda em estudo e com impactos ainda não esclarecidos na sua plenitude. 

Os DGA trata-se de uma política de democratização da informação, do acesso a informação 

e manipulação da mesma quando, como e onde se desejar seja um ente físico ou jurídico, pessoal ou 

institucional. Já a Web Semântica é por sua vez a estruturação da Web para que a mesma possa ser 

entendível não somente pelo ser humano, mas também pela máquina, neste caso computador, ou seja, 

possa ser processada e entendida adicionando características e utilizando tecnologias que atuam sobre 

tais características. 

Tanto uma quanto a outra possuem diversos desafios a começar pelo desenvolvimento de 

tecnologias que lhes deem suporte, da manutenção de integridade da informação, dos serviços, como 

também, a capacitação de profissionais, visto que as tecnologias e modelos ainda estão em 

desenvolvimento, e algumas não estão maduras o suficiente e nem se sabe prever se de fato se 

tornaram padrões ou se serão tecnologias efêmeras, o que poderá isolar sua utilidade, indo justamente 

em sentido contrário aos Dados Abertos. 
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4.4.1. Foco de Negócio e legalidade 

 

Um fator ainda não colocado em questão e que, porém, é muito importante é o negócio, ou 

seja, o fim o qual se destina a atividade seja ela comercial, filantrópica, governamental ou não 

governamental. Independente do setor a que pertença, há uma série de motivações para adoção de 

métodos e metodologias, e seu alinhamento ao negócio. Aspectos comuns as atividades são: um 

objetivo, uma área de atividade, a metodologia e a legalidade envolvida, isto para quaisquer 

atividades. Neste caso estamos interessados no negócio e na legalidade. 

No caso do governo, a questão do acesso à informação se dá por uma questão de negócio: o 

interesse e o bem público, e também pela legalidade: abertura dos dados, a lei de acesso à informação. 

No caso do segundo setor, a legalidade permanece, mas para regulamentação de atividades, e o 

interesse agora é o lucro financeiro. Há uma gama de informações que são comuns às entidades dos 

dois setores, aliás, até mesmo com o terceiro setor, mas nem sempre há o mesmo interesse sobre a 

mesma. 

Podemos por exemplo avaliar a questão da divulgação da informação: enquanto o governo 

divulga dados orçamentários do serviço de saúde pública com quantitativos de soropositivos 

atendidos em suas unidades, este mesmo tipo de informação sobre funcionário não é divulgado por 

boa parte das empresas. Por sua vez, enquanto o serviço público de saúde, não pode divulgar o 

resultado de um exame de HIV, há empresas que exigem esse tipo de exame, que dependendo da 

atividade até se justifica, mas não em todos os casos. 

Outro exemplo quanto ao negócio está, por exemplo, nos dados financeiros das instituições 

enquanto o governo periodicamente emite seus dados, valores salariais de funcionários e reservas em 

contas, as instituições bancárias privadas os guardam a fim de manter o sigilo da informação. 

A construção da ou transformação da Web 2.0 em 3.0 representa uma mudança de 

paradigma, a atualização e estruturação da informação. A publicação e disponibilização de 

informações de maneira efetiva. Dificilmente uma instituição financeira irá disponibilizar todos os 

dados na nova Web, o que dificultará na sua implantação. Mesmo com sua implantação muitas 

aplicações financeiras não disponibilizarão todos os dados na rede. 

O interesse sobre a informação depende do domínio, da legalidade e do negócio associado. 

Claro que algumas informações, como resultados de exames, não podem ser divulgadas, mas 

dependendo desses três fatores informações de mesma natureza podem ser ou não divulgas da Web. 

Xavier (2011, p. 26) afirma que: 

“A Web Semântica pode ser considerada uma implementação dos conceitos de Redes 

Semânticas na Web. Uma Rede Semântica é uma forma de representação do conhecimento, 
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definida em grafos direcionais. Nestes grafos, os vértices representam conceitos e as arestas 

definem relações semânticas entre os conceitos.” 

 

As redes semânticas são uma aplicação de grafos direcionais para representação de 

conhecimento. Modelo aplicado aos formatos semânticos como RDF e o OWL. Estas tecnologias 

permitem diversas vantagens em relação a outros formatos. Tais vantagens têm fortes impactos sobre 

negócios. Caso a Web 3.0 seja de fato implantada por completo, um usuário comum poderá realizar 

consultas utilizando os parâmetros de pesquisa e o seu retorno será muito mais preciso, este fato 

implicará diretamente no negócio de sites de busca pelo menor preço, por exemplo. Portanto, ainda é 

um desafio para o negócio destas empresas e muitas outras a implantação da Web Semântica, uma 

vez que representam um risco para o seu negócio e que outros sítios para consultas como Google e 

Yahoo já seria o suficiente para suprir a necessidade do usuário. 

 

4.4.2. Limitações e impacto dos Portais 

 

Diversos são as limitações apresentadas pelos portais de dados abertos no Brasil. A primeira em 

questão está na atualização visto que nem todos os dados que podem ser abertos estão disponíveis. Ainda há 

muito que dado a ser disponibilizado e em todas as esferas de poder. 

Um exemplo de limitação é a busca de negociantes por municípios, por exemplo. Apesar de ser no 

mesmo sítio poderia ser em sítios diferentes. Como os dados estão disponíveis a informação pode ser 

recuperada e tratada via aplicação semântica. 

Vários são os trabalhos pelo mundo já apresentados sobre dados governamentais abertos e 

seu potencial associado, entretanto, “ainda não se dispõe de pesquisas que demonstrem a totalidade 

desta possibilidade” (VAZ, RIBEIRO, MATHEUS, 2011, p. 48), ou seja, apesar de todas as pesquisas 

sobre dados abertos é difícil mensurar a sua real capacidade de exploração e geração de novas 

informações e conhecimento assim como quais serão os seus desafios. 

Os portais de dados diferem dos portais da transparência já conhecidos. Os portais de 

transparência têm como finalidade apresentar o conteúdo de forma inteligível e acessível a todos, 

através de planilhas, tabelas e gráficos para melhor apresentação dos dados. Já os portais de dados 

abertos têm como finalidade disponibilizar o dado na sua forma primitiva e original de forma 

estruturada para que possa ser referenciado e reutilizado por outras aplicações de maneira 

automatizada. 

Há que se considerar em uma das áreas os aspectos intrínsecos. Cada uma possui suas 

características especiais que justificam sua abordagem. No caso dos Dados Abertos existe uma 

questão legal e um fundo tecnológicos, e em se tratando de Web Semântica existe um esforço das 

instituições gestoras da Internet para a organização e reestruturação de seu conteúdo sem falar no 
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interesse acadêmico no tema uma vez que sua implementação exige muito em termos de pesquisa e 

inovação tecnológica. Este esforço legal, empresarial e acadêmico é primeiro impacto gerado pela 

implantação das dos dois domínios.  

Outro impacto a ser considerado está associado aos dados públicos, que em sua maioria hoje 

é inacessível à grande parte da população, ou seja, muitos ainda não conseguem acessar informações. 

Já Prazeres (2009, p. 143) coloca como parte das limitações de seu trabalho “a invocação 

automática de Serviços Web Semânticos”. A dificuldade na automação de serviços se deve uma série 

de fatores que o próprio Prazeres (2009, p. 3) questiona “se realmente é possível utilizar técnicas da 

Web Semântica para automatizar o relacionamento entre Serviços Web”. Apesar de estar restrito ao 

mundo dos Serviços Web, sua contribuição é fundamental para nossa investigação visto que a 

automatização da busca por recursos é um desafio é comum às duas áreas e uma vez solucionada 

beneficiará tanto uma quanto a outra e o seu emprego trará benefícios ainda não conhecidos na sua 

totalidade, entretanto, seja no universo da Web 3.0 ou nos DGA, são de fundamental importância. 

 

4.4.3. Oportunidades 

 

A Web Semântica já está se tornado uma realidade assim como os Dados Abertos, entretanto, 

sua implantação depende do emprego de novas técnicas e tecnologias e também da geração de 

conhecimento. Este investimento pode ser muito alto, tanto no setor público como privado, o que 

pode gerar inúmeros desafios e oportunidades. 

Nem todos os desafios, porém, representam problemas para as duas áreas em questão. Caso 

façamos uma avaliação minuciosa, alguns destes desafios são em sua natureza oportunidades 

também. Vimos que diversos são os aspectos simbióticos entre Dados Abertos e Web Semântica. Na 

seção 4.2 exploramos estes detalhes e, a partir do levantamento feito, podemos identificar uma série 

de oportunidades emergentes associadas à implantação da Web 3.0 e também de DGA. Uma delas, 

que podemos citar, é a promoção do desenvolvimento científico através das tecnologias de código 

aberto. 

Outra oportunidade é a questão do interesse público no acesso a dados governamentais, na 

disponibilidade da informação e independência de plataforma, interesse este da sociedade em comum 

e do próprio governo visto que há uma questão legal da promoção do acesso à informação, em especial 

depois da Lei Federal de Acesso a Informação. 

Além disso, há também a oportunidade do governo se tornar um dos grandes entusiastas da 

Web 3.0, através da disponibilização de serviços online de acesso a informação e utilização das 

tecnologias já desenvolvidas para estruturação do conteúdo da Web e adição de semântica, passos 

fundamentais para a terceira geração da Web e também dos DGA. Se tornando um grande exemplo 
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de implantação de Web Semântica. Além de adicionar valores através do desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

Os Dados Governamentais Abertos representam um novo patamar para as atuais aplicações 

assim como a Web Semântica está para a Web, que não veio para substituir, mas sim estender a Web 

atual. Assim também são os Dados Governamentais Abertos, ditos DGA, vem para ‘abrir o governo’ 

e colocá-lo num novo patamar de serviços e acesso a informação através do uso de tecnologias da 

Web Semântica, trazendo consigo uma gama de insumos e serviços associados. 

Não é difícil percebermos que diversas são as possibilidades associadas, entretanto, é difícil 

mensurar sua dimensão. Mesmo assim podemos verificar que existem e são relevantes tanto para os 

DGA quanto para Web Semântica. 

Outra oportunidade aqui levantada está na associação das duas áreas e promoção de 

cooperação, uma vez que são muito próximas e possuírem características comuns. Diversas questões 

já resolvidas numa área podem servir de base para a outra. Os processos de implantação, as 

tecnologias e ferramentas utilizadas, além também dos formatos que são em sua maioria os mesmos, 

o que tornaria mais eficiente a sua aplicação, considerando-se as lições aprendidas das áreas afins. 
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5. Aplicações Abertas 

 

Para melhor proveito deste trabalho faz-se necessário um cenário de aplicação dos conceitos 

e características anteriormente vistos. Uma das características de aplicações abertas intrínsecas a este 

estudo é a abertura dos dados tanto na fonte como na própria aplicação, ou seja, a aplicações consulta 

dados abertos e dispões estes dados também em dado aberto. Não há a obrigação de expor o resultado 

em formato aberto, entretanto, nesse caso, a aplicação cliente não é considerada aberta, mas faz uso 

de dados abertos. 

Há alguns fatores que devem ser observados antes de começar o desenvolvimento de uma 

aplicação aberta. O primeiro deles é saber qual a finalidade da aplicação e quais recursos ela irá 

consumir e só então se deve buscar a plataforma tecnológica para o desenvolvimento. Sendo assim, 

faz-se necessário a adoção ferramentas e tecnologias voltadas para estruturação, sintaxe e semântica 

da informação. Tecnologias para tal já existem principalmente pela iminência daquilo que se 

denominou Web 3.0, ou a Web Semântica, porém nem todas são interessantes para os dados abertos, 

como é o caso de soluções proprietárias, por exemplo. 

Diversas são as soluções para Web Semântica que podem ser empregados na aplicação de 

dados abertos, seja no processo de implantação como também na manutenção, evidentemente, 

levando-se em consideração os critérios estabelecidos pelos conceitos e princípios dos DGA, já 

descritos nas seções 3.1 e 3.2. 

Para o desenvolvimento da aplicação utilizou o modelo proposto na seção 4.2.3 do capítulo 

anterior. Deste processo serão elaboradas considerações acerca da aplicação e também do próprio 

processo de desenvolvimento proposto. 

 

5.1. Processo de desenvolvimento 

 

O projeto em questão tem um diferencial em relação aos portais de dados abertos explorados 

anteriormente neste trabalho, como o do TCM-CE, Prefeitura do Rio de Janeiro, do Governo do 

Estado de São Paulo e da CGU, os quais disponibilizam os seus dados em diversos formatos para 

livre consulta enquanto que este projeto tem como objetivo a consulta a dados disponíveis nos portais, 

especificamente o do TCM-CE e da CGU, e o cruzamento desses dados como forma de incremento 

do conhecimento através do inter-relacionamento das informações. 

A importância da aplicação se dá por diversos aspectos, sendo o primeiro, como um modelo 

para construção de novas aplicações que façam uso de dados abertos. A mesma aplicação consumirá 

dados de outros portais através de serviços REST, SOA, ou seja, um modelo para futuras integrações. 
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O objetivo é cruzar as informações do cadastro de inidôneos da CGU com os dados de 

fornecedores do portal do TCM-CE, de forma a automatizar a detecção de quem está na condição de 

inidôneo. Neste caso a aplicação vai consumir os dados disponíveis e apresentar o resultado de mais 

simplificada para qualquer usuário que acesse o sistema online. Os dados já estão disponíveis, porém, 

não há aplicações que façam o processamento desses dados e apresentem os resultados. 

Para tanto, faz-se necessário o emprego do processo de implantação, já descrito na seção 

4.2.3, que faz um alinhamento entre processo de implantação de Dados Abertos e da Web Semântica. 

O primeiro passo para a abertura do dado, em termos de Dados Abertos, ou publicação dos 

dados, em termos de Web Semântica, é seleção dos dados como veremos de maneira detalhada na 

seção a seguir. 

 

5.1.1. Seleção da Fonte de Dados 

 

Um ponto importante a ser considerado no desenvolvimento de uma aplicação aberta está 

na escolha da fonte de dados ou das fontes de dados que serão consultadas, uma vez que a origem, 

forma e disposição dos dados interferem diretamente na adoção ou escolha dos serviços e tecnologias 

a serem utilizados no projeto. 

A finalidade deste passo que é selecionar a fonte de dados e delimitar o universo de 

informações contempladas. Não está no foco deste trabalho fazer o cruzamento de todos os dados 

disponíveis nas fontes pesquisadas visto as restrições de tempo, independente dos mesmos estarem 

disponíveis em Web 2.0 ou Web 3.0. Portanto, a delimitação do universo de possibilidades começa 

neste que é o primeiro passo e decisivo para o resto do projeto. 

No caso o sistema irá consumir recursos do Portal Brasileiro de Dados Abertos e da API de 

Dados Abertos do TCM-CE, sejam dados na sua forma primária ou informações consolidadas. 

Estas duas fontes foram escolhidas pelo fato de apresentarem as mesmas características: 

disponibilizarem dados em formatos estruturados como o CSV, JSON e XML e no mesmo padrão de 

estruturação dos dados no caso do XML que possui apenas três níveis, o que consequentemente 

facilitará a implementação do projeto. 

Há dados comuns e interessantes para a aplicação de dados abertos e para ligação semântica 

dos dados. Entre os serviços oferecidos no Portal Brasileiro de Dados Abertos está a Lista de 

Empresas de Inidôneas segundo o Tribunal de Contas da União – TCU, em formato estruturado em 

quatro formatos distintos para download ou consulta e cujo catálogo de dados se encontra no endereço 

eletrônico: http://dados.gov.br/dataset/licitantes-inidoneas-segundo-tcu. 

http://dados.gov.br/dataset/licitantes-inidoneas-segundo-tcu
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Os dados dos Licitantes Inidôneos se encontram disponíveis nos formatos: PDF, HTML, 

CSV e XML. Para o projeto o formato PDF não é interessante pois não é estruturado e nem código 

aberto. Em contrapartida o XML é um excelente formato, pois apresenta as características necessárias. 

Já a API do TCM-CE disponibiliza os dados de Nota de Pagamento do efetuado pelos órgãos 

do Estado do Ceará. A lista fica disponível no sítio da API de Dados Abertos do TCM-CE, cujo 

catálogo de dados está disponível no endereço eletrônico: http://api.tcm.ce.gov.br/doc/45/no 

ta_pagamento. Nele estão disponíveis os dados da nota de pagamento em três formatos, segundo o 

catálogo de dados do portal, que são: CSV, JSON e XML. Entretanto durante a realização dos testes 

foi identificado mais um formato: o RDF. Apesar de não estar na especificação do portal, caso seja 

submetido uma requisição GET para o serviço ele retornará o arquivo, conforme a figura seguir: 

Figura 12 - Arquivo RDF do TCM-CE 

 

Fonte: Lista de Municípios da API de Dados Abertos do TCM-CE6 

Este arquivo vem com a formatação RDF/XML, que é suportada pelo Framework JENA. Já 

é alguma forma de adição ou disponibilização de um serviço semântico, porém não está especificado 

na documentação do portal e nada garante sua permanência em serviço. O mesmo procedimento 

funcionou com todos os outros serviços: municípios, nota de pagamento e demais disponíveis no 

portal do TCM-CE. 

 

5.1.2. Desenvolvimento e Estado Atual 

 

Após a seleção das fontes, iniciou-se a etapa de desenvolvimento na qual foi necessário 

averiguar como seria feita o cruzamento de dados. O objetivo foi justamente o cruzamento das 

informações da Nota de Pagamento do TCM-CE com os dados de Licitante Inidôneos do TCU. 

                                                           
6 Lista de Municípios do TCM-CE. Disponível em: http://api.tcm.ce.gov.br/doc/16/municipios.rdf? 

codigo_municipio=002. Acesso em: 26/11/2013. 

http://api.tcm.ce.gov.br/doc/45/nota_pagamento
http://api.tcm.ce.gov.br/doc/45/nota_pagamento
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Levando em consideração as APIs apresentadas na seção 2.1.1 adotou-se a API SAX e DOM 

para a consulta dos dados e o cruzamento dos dados, pois as duas dão suporte ao formato XML que 

está presente nos dois portais como opção. 

Entre os fatores facilitadores está a estruturação dos dados, que permite o desenvolvimento 

de aplicações que consumam seus dados. O processo de desenvolvimento consiste na verdade na 

implementação de meios para a consulta dos dados, cruzamento e disponibilização do resultado. 

O ponto de junção e filtragem dos dados selecionado foi a propriedade CPF_CNPJ constante 

nos dados dos Licitantes Inidôneos. Uma vez que seu tipo de dado equivale a um número de CPF ou 

CNPJ, o qual também existem nos dados da Nota de Pagamento disponível no portal do TCM-CE, 

entretanto com o nome de propriedade um pouco diferente: CPF_CNPJ, porém podemos concluir que 

se trata do mesmo tipo de dados. 

Entretanto, durante o processo de desenvolvimento o serviço de consulta a dados dos 

Negociantes ficou indisponível por dois meses, da segunda semana de agosto até o final de outubro 

deste ano. O Portal Brasileiro de Dados Abertos ficou indisponível também, apenas com a 

especificação disponível, por um período maior, no caso desde agosto até o início de novembro para 

atualização, o qual havia sido escolhido inicialmente para o projeto e devido a indisponibilidade foi 

substituído pela Nota de Pagamento o que, mesmo assim, prejudicou o desenvolvimento da aplicação 

visto que os dados e seus catálogos nem sempre estavam disponíveis simultaneamente. 

Para prosseguimento dos testes e análises optou-se por baixar sempre o conteúdo disponível 

nos serviços RESTfull no seu formato de origem XML, JSON e RDF, quando disponíveis, para 

manutenção da integridade dos dados, execução dos testes e construção da aplicação mesmo OFF-

LINE. 

O processo de seleção e cruzamento dos dados foi o principal prejudicado visto que o 

processo de implementação dependia da especificação dos dados disponíveis nos catálogos dos 

serviços. Entretanto ainda foi possível realizar o mapeamento de algumas das propriedades. 

O mapeamento foi realizado através do modelo de classes da orientação a objetos. De tal 

forma que o Licitante Inidôneo teve suas propriedades mapeadas em uma classe de nome semelhante. 

Da mesma forma foram mapeadas as propriedades da Nota de Pagamento. 

No caso do Licitante Inidôneo, foi criada uma classe Java chamada LicitanteInidoneo.java, 

com as propriedades que estão disponíveis no XML disponibilizado no Portal da CGU. A figura 

abaixo foi retirada do portal e serviu de exemplo para o mapeamento das propriedades, vejamos: 
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Figura 13 - Lista de Licitantes Inidôneos 

 

Fonte: Retirado da Lista de Inidôneos do Portal Brasileiro de Dados Abertos7 

Podemos identificar as seguintes propriedades a partir deste arquivo apresentado na figura 

acima: NOME_RESPONSAVEL, CPF_CNPJ, NR_PROCESSO, NR_DELIBERACAO, 

TRANSITO_JULGADO, DATA_FINAL e UF. 

Estas propriedades foram mapeadas na classe LicitanteInidoneo.java da seguinte maneira: 

nomeResponsavel, cpfCnpj, nrProcesso, nrDeliberacao, transitoJulgado,dataFinal e uf. Ao 

final a classe ficou da seguinte forma, vejamos: 

                                                           
7 Lista de Inidôneos segundo o Tribunal de Contas da União e disponível no Portal Brasileiro de 

Dados Abertos. Disponível em: http://www.tcu.gov.br/inidoneos-xml. Acesso em: 26/11/2013 
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Figura 14 - Classe LicitanteInidoneo.java 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Vejamos que cada um dos atributos é equivalente a uma etiqueta (propriedade) do arquivo 

fonte XML apresentado na Figura 13. A ligação semântica entre as propriedades do XML que vai ser 

lido e as propriedades da classe será feita no método de busca e navegação desenvolvido para 

atribuição dos dados às propriedades corretas. Este método será descrito posteriormente. 

O mesmo procedimento foi realizado com a Nota de Pagamento. A partir das propriedades 

do arquivo XML, definiu-se os atributos da classe equivalente no projeto, no caso 

NotaPagamento.java. 

A imagem abaixo mostra o arquivo nota_pagamento.xml, disponível no portal do TCM-CE 

para consulta. Vejamos: 
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Figura 15 - Lista de Notas de Pagamentos do TCM-CE 

 

Fonte: Retirado da Lista de Notas de Pagamento do Portal do TCM-CE 

As propriedades identificadas no XML são: CODIGO_NOTA_PAGAMENTO, 

DATA_CADASTRO, CODIGO_LIQUIDACAO, NUMERO_NOTA_PAGAMENTO, VALOR, 

CNPJ_CPF, UPLOAD_ARQUIVO e DATA_UPLOAD_ARQUIVO. 

Já os atributos da classe, por sua vez, foram nomeados da seguinte forma: 

codigoNotaPagamento, dataCadastro, codigoLiquidacao, numeroNotaPagamento, valor, cnpjCpf, 

restoPagar, uploadArquivo e dataUploadArquivo.  

Após a definição dos atributos, foi desenvolvida a classe NotaPagamento. Ficando a mesma 

conforme a figura abaixo, vejamos: 
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Figura 16 - Classe NotaPagamento.java 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim como a classe LicitanteInidoneo.java, há um atributo para cada propriedade do XML 

garantindo a equivalência entre os dois modelos. 

Completa a faze de mapeamento, seguiu-se para a fase de carga de dados e cruzamento. A 

carga de dados foi desenvolvida através da utilização das API SAX e DOM, as quais oferecem 

recursos para a manipulação de dados do arquivos XML em forma de objeto. 

Após a modelagem das classes, iniciou-se o desenvolvimento do código de cruzamento dos 

dados. O processo irá filtrar por propriedade, porém não por qualquer propriedade da classe, seja 

LicitanteInidoneo ou NotaPagamento, mas por uma questão semântica de associação dos dados, o 

cruzamento é feito através das propriedades cnpjCpf do LicitanteInidoneo e a propriedade cpfCnpj 

da NotaPagamento, o que garante que os dados associados são de mesma natureza. No caso: número 

de CPF ou CNPJ. 

 

5.2. Dificuldades encontradas 
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Durante o processo de desenvolvimento vários foram as dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento da aplicação a começar pelas fontes. Nem sempre os dados estavam disponíveis em 

um formato aberto ou as vezes em formatos proprietários como por exemplo dados que estavam 

disponíveis em arquivos PDF, ou planilhas XLS, apesar de ser um padrão e já representar uma forma 

de disponibilização da informação no caso do PDF carece-se de estruturação e no caso do XLS carece-

se de um padrão Open Source visto que é um formato proprietário mesmo sendo muito difundido não 

segue o princípio de licença pública. 

 

5.2.1. Estruturação e Semântica 

 

Nos capítulos anteriores foram abordados os diversos aspectos necessários para 

caracterização e implantação de Dados Abertos e Web Semântica. Um desses aspectos foi a 

disponibilização dos dados em formatos estruturados. Durante o processo de escolha das fontes, 

deparou-se com vários casos em que os dados ainda são fornecidos em formatos não estruturados. 

Um exemplo é do próprio Portal Brasileiro de Dados Abertos de formato não estruturado é o PDF, 

muito comum no sítios governamentais. Diferentemente dos formatos estruturados o PDF não 

permite a fácil manipulação dos dados nele contido. É possível extrair a informação através de 

softwares apropriados, mas isso nada tem de semântico. Além disso há também a falta de marcação. 

No caso do PDF, ele é um arquivo de texto com nenhuma preocupação com a semântica da 

informação o que dificulta ainda mais a extração e processamento da informação ou dado, operações 

básicas para os Dados Abertos como também para a Web Semântica. Sem marcações não há como 

fazer referências e por consequência não se consegue fazer uma ligação semântica com os dados. 

A questão da estruturação dos dados é fundamental, entretanto é necessário mais que 

estruturar os dados. Para implementação de aplicações web semânticas faz-se necessário a adoção de 

formatos semânticos e este quesito em termos de portais de dados abertos ainda está muito pouco 

explorado e implementado. Não há apenas falta de estruturação, há também a falta de semântica e 

adoção de soluções tecnológicas para sua implementação. Isso mesmo, em alguns casos há 

disponibilidade de dados em formatos estruturados, mas falta semântica e consigo uma série de outros 

benefícios já detalhados no capitulo 2, no qual abordou-se o tema da Web Semântica, suas 

características, desafios e benefícios. 

Há várias soluções para implementação de Web Semântica e apesar de esta ainda estar em 

processo de implantação já existem diversas experiências que podem servir de exemplo, entre as quais 

podemos citar Facebook, Google, Lastfm e Wolframalpha (XAVIER, 2011), a mais importante de 

todas a DBPedia, um “esforço colaborativo para extrair informações estruturadas da Wikipédia, 

tornando estas informações disponíveis na Web. A DBpedia permite que você faça perguntas 
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sofisticadas sobre informações na Wikipédia, opcionalmente incluindo ligações com outras fontes de 

dados ligados na Web” (DBPEDIA, 2013), ou seja, um repositório ou serviço com funcionalidades 

para consultas semânticas e cruzamento de dados. 

 

5.2.2. Catálogo de Dados e Indisponibilidade de Recursos 

 

Outra dificuldade encontrada durante o processo de desenvolvimento da aplicação foi a 

questão do catálogos, especificamente a não unicidade dos catálogos de dados. Isso interfere 

diretamente da semântica do dado e consequentemente na automatização do processo de seleção, 

cruzamento e representação dos dado uma vez que recursos semelhantes podem ser descritos em 

locais distintos com nomes ou identificadores diferentes. 

Um exemplo é o a propriedade UF_NEGOCIANTE presente na Lista de Negociantes, 

disponível no portal do TCM-CE, que trata-se na verdade da Unidade da Federação a qual o 

negociante pertence, muito difundida como UF. Esta simples diferença pode ser resolvida coma 

utilização de semântica. Pois, de fato a UF_NEGOCIANTE é antes de tudo uma UF. 

A situação contrária também é possível, recursos de natureza distintas serem representados 

por identificadores iguais em domínios diferentes. 

Também está na lista de dificuldades encontradas, a questão da disponibilidade dos recursos. 

Conforme já explicitado no capítulo anterior, na seção 565.1.2, durante o processo de 

desenvolvimento alguns recursos, leia-se fonte de dados, ficaram indisponíveis para atualização dos 

repositórios, reestruturação e disposição temporariamente ou mesmo deixaram de ser 

disponibilizados. Isso tornou-se um ponto importante uma vez que necessita-se do dado disponível 

para referência e consulta. Isso caracteriza uma certa dependência em relação à fonte, sendo assim 

necessário a verificação constante da disponibilidade do recurso referenciado. 

Não é o melhor caso, mas faz parte tanto dos Dados Abertos quanto da Web Semântica a 

referência a recursos. Entretanto, se tratando de Dados Abertos, a informação disponibilizada deve 

ser atualizada o que de certa forma impede sua remoção em definitivo uma vez que o dado foi 

disponibilizado. 
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6. Conclusão 

 

O presenta trabalho tem o intuito de delimitar a interseção entre Dados Abertos e Web 

Semântica e durante o seu desenvolvimento diversos aspectos foram abordados nas duas áreas desde 

conceitos a até exemplos práticos de implementação de dados abertos e as iniciativas de 

implementação da Web Semântica por parte de sítios de busca e redes sociais, além da implicação 

tecnologia para tal desenvolvimento. 

Muitas das tecnologias que dão suporte ao desenvolvimento das duas áreas já foram citadas. 

Para determinar a interseção entre DGA e Web 3.0 é fundamental a apresentação de diversos 

conceitos, dentre os quais está a Web atual e seus protocolos, a Web 3.0 e suas tecnologias, o HTTP 

que é o protocolo de hipermídia mais difundido atualmente, além das tecnologias para os Dados 

Abertos. 

Esse contexto tecnológico mostra que a necessidade de implantação da Web 3.0 se dá devido 

as atuais aplicações não possuir semântica e nem estruturação de dados. Já quanto aos Dados Abertos 

a sua necessidade se dá devido à falta de estrutura para o acesso a informação, apesar do fornecimento 

de relatórios e dados através de arquivos e da própria abertura de dados ainda não disponíveis, mas 

isso já é uma questão legal, entretanto, a estrutura deve ser fornecida para que o cidadão possa acessar 

essas informações. 

O presente trabalho, expos diversos aspectos das duas áreas de conhecimento. Como 

podemos averiguar no capítulo 4, há diversas semelhanças entre as duas áreas, e por consequência, a 

interferência de uma sobre a outra. Ao detalhar estes aspectos fica claro que há de fato uma interseção 

entre as duas áreas, e que uma abordagem do conhecimento que resulte em uma solução num dos 

domínios é por consequência benéfica às duas, uma vez que além de características semelhantes, há 

também desafios semelhantes, como a representação dos recursos, sejam dados na sua forma 

primitiva, seja um conjunto de dados, ou mesmo a otimização de consultas, e a automatização de 

processos.  

Uma aplicação que faça uso de tecnologias da Web 3.0 já condiz com boa parte dos conceitos 

de Dados Abertos, pois em si, os dados já estão estruturados e podem ser processados por máquina, 

que são características inerentes aos Dados Abertos e Web Semântica desde que façam uso de 

tecnologias seguindo os critérios apresentados no capítulo 3. 

Para construir a aplicação no capítulo anterior, ocorreram algumas dificuldades. A primeira 

foi a escolha da tecnologia, framework ou API que seria utilizada, uma vez que há várias opções 

porém não havia ainda expertise na construção de uma aplicação desssa. A segunda foi, uma vez 

definida a fonte de dados, a indisponibilidade de alguns recursos. 
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De fato há diversos aspectos comuns como foi apresentado na seção 4.2 e também aspectos 

distintos com apresentado na seção 4.3. Além de todo âmbito conceitual soma-se a este resultado a 

aplicação desenvolvida no capítulo 5, a qual tem como foco o consumo de dados abertos através da 

utilização de APIs para Web Semântica e que demonstrou aderência das tecnologias utilizadas aos 

padrões de Dados Abertos. 

A identificação da interseção das áreas e de uma lacuna do conhecimento é a grande 

contribuição deste trabalho uma vez que foram muitos os artigos encontrados sobre cada área, porém, 

poucos os artigos que exploraram a relação direta entre Dados Abertos e a Web Semântica resumindo-

se a um artigo publicado em blog. Apesar de pequena, a contribuição deste trabalho já um ponto de 

partida. 

 

O presente trabalho abordou diversos aspectos relacionados a Dados Abertos e Web 

Semântica. Um desses aspectos é o processo de desenvolvimento de aplicações em DGA e Web 3.0, 

porém, não definiu um processo fixo para o desenvolvimento de uma aplicação aberta e web 

semântica, entretanto, um pequeno esboço já foi iniciado na sessão 4.2.3, este não foi o foco principal 

deste artigo, e constitui-se um limite deste trabalho, podendo este ser um tema de trabalhos posteriores 

que explorem melhor este tema. 

E para finalizar, outra área também não detalhada é a utilização de uma Framework ou API 

para o desenvolvimento de aplicações abertas e web semânticas. Não foi o propósito deste trabalho, 

entretanto, a criação de um padrão, API ou mesmo um Framework que faça a junção dos dois mundos 

é extremamente benéfica e pode vir a ser tema de um trabalho futuro. Sendo que a implementação do 

Framework já justificaria o trabalho em si. 
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