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Tecnologias da web semântica aplicadas a organização do 
conhecimento: padrão SKOS para construção e uso de vocabulários 
controlados descentralizados 

 

 
José Eduardo Santarem Segundo 

Universidade de São Paulo 
santarem@usp.br 

 
Caio Saraiva Coneglian 

Universidade Estadual Paulista caio.coneglian@gmail.com  
1 Introdução 
 

A criação do projeto da Web Semântica, de Tim Berners-Lee, surgiu em face das 
dificuldades de localização, descrição e recuperação de informações em ambientes Web, 
portanto está diretamente relacionado a todo tipo de ciência, disciplina ou área que lida 
com estes processos. 

A ideia da Web Semântica nasce a partir da necessidade de agentes 
computacionais interagirem com sistemas sem a necessidade de intervenção humana. 
Para isso é necessário o uso de uma grande quantidade de tecnologias e conceitos.   

Caracteriza-se a Web Semântica como um projeto que visa dispor nos sites tanto 
informações descritivas e temáticas para os usuários, como informações que possam ser 
processadas e identificadas pelos computadores automaticamente. Assim, seria uma 
forma de disponibilizar informações para as máquinas/softwares juntamente com as 
informações para os usuários (BERNERS-LEE, LASSILA, HENDLER, 2001). 

A Web Semântica dá estrutura ao significado da página Web, criando um ambiente 
propício para que os agentes de busca possam realizar tarefas sofisticadas e entregá-las 
ao usuário (BERNERS-LEE, LASSILA, HENDLER, 2001). 
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O desafio da Web Semântica vem sendo, a cada dia, prover uma linguagem capaz 
de expressar ao mesmo tempo dados e regras, de forma a possibilitar a dedução de 
novos dados e regras a partir de qualquer sistema de representação de conhecimento a 
ser importado ou exportado na Web. 

As tecnologias e conceitos que envolvem a Web Semântica tem como ponto 
fundamental a criação de uma nova estrutura de armazenamento de dados. O ponto 
principal está na separação da apresentação e da estrutura do conteúdo disponível, 
tratando as unidades atômicas de uma informação como componentes independentes. 

Essa separação permitirá uma recuperação da informação de várias maneiras, 
independente de como seja a busca, bastando que se conheça a estrutura dos dados. 
Este novo formato de recuperação de informação deverá facilitar a associação entre 
informações e ajudará a minimizar o problema da utilização de uma mesma informação 
em vários sistemas.  

Apesar da Web Semântica ser apresentada como uma estrutura de sete camadas, 
o passar dos anos vem nos mostrando que as tecnologias e linguagens que compõe 
estas camadas podem ser aplicadas individualmente ou em agrupamentos, de forma a 
construir ambientes digitais que permitam armazenamento e recuperação da informação 
com significado, ou seja, utilizando-se de relações semânticas. 

No contexto da organização da informação, entende-se que essas tecnologias 
podem ser utilizadas na construção e uso de vocabulários controlados, de forma a facilitar 
a descentralização e automatização do uso dos mesmos. 

Figura-se como problema nesta pesquisa a dificuldade que as organizações tem 
de transformar as linguagens documentárias em objetos digitais independentes, 
passíveis de uso de forma unificada e integrada, por vários tipos de plataformas digitais. 
Os principais exemplos de plataformas que necessitam de vocabulários controlados são 
os catálogos de bibliotecas, os repositórios digitais e as revistas científicas eletrônicas. 
Há ainda uma grande quantidade de outras plataformas e serviços de informação que 
poderiam utilizar vocabulários controlados.  

A necessidade de uso constante de linguagens documentarias nesses ambientes 
é latente e os processos de uso ainda são rudimentares, exigindo procedimentos 
manuais para que o processo possa ser executado a contento. 



226 
 

Organização do Conhecimento e Diversidade Cultural  

Destaca-se ainda neste trabalho, que consideramos procedimento manual o ato 
do responsável pela indexação ter de realizar o processo de uso do vocabulário 
controlado acessando ambientes externos a plataforma em uso (repositórios, catálogos 
...), ou seja, recorrendo a sites, sistemas proprietários, documentação em planilhas e 
outros tipos de recurso digital. Ressalta-se ainda que esta pesquisa em momento algum 
trata de indexação automática, ficando esse estudo restrito a integração de linguagens 
documentarias a plataformas digitais de uso contínuo. 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar o uso da ontologia SKOS, e de 
melhores práticas de publicação como o Linked Data, como artefato computacional 
necessário a construção de vocabulários controlados para uso distribuído em ambientes 
descentralizados. 

Apresentam-se ainda como objetivos específicos a apresentação da ontologia 
SKOS, os conceitos básicos de Linked Data e também a sugestão de uso de vocabulários 
controlados por plataformas digitais. 

 
2 SKOS (Simple Knowledge Organization System) 
 

SKOS é um modelo padronizado de publicação de sistemas de organização do 
conhecimento na Web, baseado nos conceitos estruturais de ontologias da Web 
Semântica. 

Apesar dos vocabulários controlados, e outros tipos de linguagens documentarias 
desta natureza, não compreenderem o uso de axiomas, inferências e instâncias, como o 
fazem as ontologias, o modelo SKOS foi concebido de forma que tecnicamente, ou 
tecnologicamente, uma linguagem documentaria escrita usando este padrão seja 
representada e principalmente factível de consulta e recuperação de dados, como as 
ontologias utilizadas nos padrões da Web Semântica.  

Implica-se, portanto, que essas estruturas de representação do conhecimento 
podem ser ampliadas em suas possibilidades, com o uso de relações que são utilizadas 
na construção de ontologias. 

Há uma porção de definições para os conceitos de ontologia, alguns deles ligados 
a Filosofia ou associados a ideia de taxonomia. 
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De acordo com Santarem Segundo e Vidotti, (2011, p. 287),  
 

Ontologias fornecem o conhecimento estruturado e uma infraestrutura para integrar bases de conhecimentos, independentes da implementação. 
Constituem uma ferramenta poderosa para suportar a especificação e a implementação de sistemas computacionais de qualquer complexidade.  

Para o uso como tecnologia da Web Semântica, entende-se as ontologias como: 
artefatos computacionais que descrevem um domínio do conhecimento de forma 
estruturada, através de: classes, propriedades, relações, restrições, axiomas e 
instâncias. 

O SKOS tem sua especificação, baseada em linguagem OWL, como uma 
ontologia completa, que pode ser expresso usando um modelo de representação do 
conhecimento através do Resource Description Framework (RDF). Usar RDF permite que 
ele seja transmitido entre aplicações informáticas de forma interoperável. (SKOS, 2004). 

Segundo o W3C, o RDF é uma linguagem de uso geral para representar 
informações na Web. O RDF tem como princípio fornecer interoperabilidade aos dados, 
de forma que possa contribuir com a recuperação de informações de recursos na Web. 

O modelo RDF é constituído de três objetos básicos: recursos, propriedades e 
declarações.  Um recurso é uma informação que pode ser identificada por uma URI 
(Universal Resource Identificator). Propriedades são as informações que representam as 
características do recurso, ou seja, são os atributos que permitem distinguir um recurso 
de outro ou que descrevem o relacionamento entre recursos. A declaração é a 
constituição da informação completa, que compreende um recurso com suas 
propriedades e valores para as propriedades. 

O modelo SKOS divide-se em 9 grupos: conceitos de classe, conceitos de 
esquema, rótulos, notações, propriedades, relações semânticas, coleções e 
mapeamento de propriedades. Esses grupos são representados por elementos (como: 
skos:prefLabel, skos:altLabel, entre outros) nomeados vocabulários, que efetivam a 
relação existente entre os termos em um vocabulário controlado.  

3 Linked Data 
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Pensando em um modelo associativo de publicação de dados estruturados na Web, 

foi constituído o Linked Data (dados ligados). Organizado por Tim Berners-Lee tem como 
característica principal o estabelecimento de links entre dados de fontes distribuídas. 

Segundo Heath e Bizer (2011), “o Linked Data é um conjunto de melhores práticas 
para publicação e conexão de dados estruturados na Web, permitindo estabelecer links 
entre itens de diferentes fontes de dados para formar um único espaço de dados global”. 

Para Berners-Lee (2006),  

a Web Semântica não trata apenas de depósito de dados na web. Trata-se 
de fazer ligações, de modo que uma pessoa ou máquina possa explorar 
esse conjunto de dados. Com Linked Data, quando você tem um pouco de 
dados, você pode encontrar outros que estão relacionados. 

O projeto tem crescido muito nos últimos anos, em 2007 o Linked Data era 
constituído de aproximadamente um bilhão de declarações RDF, interligados por 120.000 
links RDF, constituídos em aproximadamente 25 datasets. Em 2011 eram 52 bilhões de 
declarações RDF, em 295 datasets. Atualmente são 570 datasets. 

A base de maior tamanho e também maior destaque no Linked Data é a DBpedia. 
A principal referência de instrumentos de controle de vocabulário e controle de autoridade 
no Linked Data é o AGROVOC, que é um tesauro desenvolvido a partir de 1980 que 
atualmente é referência para temas ligados à agricultura, piscicultura, silvicultura entre 
outros assuntos relacionados ao meio ambiente.  

O AGROVOC é utilizado mundialmente por pesquisadores, bibliotecários, gestores 
de informação e outros profissionais para indexar, recuperar e organizar dados em 
sistemas de informações agrícolas. Utilizando-se da terminologia SKOS, modelo 
apropriado para publicação de tesauros na web, o AGROVOC pode ser consultado assim 
como interligado com outros recursos para provimento de dados em formato semântico. 
(AGROVOC, 2014). 
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Usando o modelo SKOS e também as melhores práticas do Linked Data, é possível 
construir e disponibilizar para a comunidade, de forma aberta, qualquer vocabulário 
controlado. 

  
4 Construção e uso de vocabulários controlados de forma descentralizada 

 
Conforme verificou-se, atualmente dispomos de um conjunto de tecnologias e 

ferramentas que permitem a construção e a publicação em formato aberto de um 
vocabulário controlado usando SKOS. Utilizar-se das melhores práticas do Linked Data é 
um dos caminhos para isso. 

Ao analisar os vocabulários controlados de grande parte das instituições brasileiras, 
avaliando a manutenção e principalmente seu uso, chegamos ao problema que norteia 
esta pesquisa, a dificuldade em disponibilizar de forma descentralizada os vocabulários 
controlados. 

Algumas organizações utilizam-se de sistemas que permitem a manutenção 
automatizada do vocabulário controlado, visto que, há no mercado sistemas de automação 
de bibliotecas que dispõe de módulos para essa finalidade. Entretanto identificam-se 
organizações que ainda usam ferramentas ultrapassadas ou técnicas pouco usuais para 
construir e dar manutenção em seus vocabulários controlados. 

O uso dos vocabulários controlados, pelas equipes de indexação em suas 
plataformas digitais, é ainda mais complicado que o processo de construção e manutenção 
destes. Verificam-se diferentes processos e procedimentos para utilização dos 
vocabulários controlados nas diversas plataformas que as unidades de informação tem de 
lidar em seu cotidiano. 

Nos últimos anos além dos já conhecidos catálogos online (OPAC’s), outras 
ferramentas e plataformas passaram a fazer parte do dia a dia das organizações e também 
necessitam do uso de vocabulários controlados para organização da informação. Revistas 
científicas em formatos eletrônicos, repositórios digitais,  plataformas de integração entre 
bibliotecas e editoras para acesso a ebooks, gerenciadores de documentos eletrônicos, 
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entre outros,  precisam da integração de vocabulários controlados para melhor organização 
e indexação de seu conteúdo. 

As equipes de tratamento da informação, ainda não encontram nessas plataformas 
citadas, disponibilidade do vocabulário controlado para a indexação dos conteúdos. Em 
grande parte das vezes o procedimento é realizado de forma manual e totalmente 
desintegrada. Na maioria das vezes opta-se pelo acesso e consulta ao vocabulário 
controlado em um sistema e a inserção dos dados manualmente em outro sistema ou 
plataforma. 

Esse procedimento pode gerar uma grande quantidade de problemas, desde os 
mais comuns, como a digitação indevida de termos recorrentes até as dificuldades com a 
atualização periódica dos termos, que gera uma árdua tarefa de atualização dos 
descritores nas plataformas que não estão integradas a linguagem documentaria. 

Identifica-se ainda um outro problema quando existe a necessidade de realizar a 
exportação de um vocabulário controlado construído por uma instituição para que possa 
ser utilizado por outra. Nestes casos notam-se dificuldades com tecnologias que permitam 
carregar a estrutura do vocabulário controlado. Essa dificuldade muitas vezes é 
ocasionada porque a linguagem documentária foi construída em uma ferramenta 
proprietária ou desenvolvida unicamente para uma determinada instituição, não dispondo 
de uma equipe técnica responsável pela atualização ou manutenção da ferramenta.  

Quando existe a possibilidade de exportação de um vocabulário ele passa a ter vida 
própria na instituição que o está recebendo, sem contato com a instituição criadora, não 
recebendo mais as atualizações e manutenções que o original continua a receber pela 
equipe da instituição de origem. 

Dado o contexto atual, as dificuldade de uso e manutenção dos vocabulários 
controlados e todas as dificuldades que a falta de integração causa entende-se que há uma 
necessidade latente de organização de uma estrutura que permite a integração direta de 
vocabulários controlados a vários tipos de plataformas, independente da ferramenta ou 
sistema que esteja sendo utilizado. 

A proposta apresentada aqui caracteriza-se pelo uso de uma estrutura de 
vocabulário controlado que esteja sedimentada sobre tecnologias que permitam a 
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interoperabilidade entre sistemas e que o vocabulário controlado esteja disponível em um 
ambiente aberto para livre acesso por todo e qualquer sistema ou plataforma digital. 

Entende-se que o uso das tecnologias da Web Semânticas, baseadas em RDF e 
organizadas pelo padrão SKOS, permitam a constituição de uma estrutura interoperável e 
passível dos dados serem atualizados e recuperados por máquinas, através da integração 
de sistemas. 

A proposta, como pode ser observado na Figura 1, parte do princípio que uma 
instituição, ou um grupo de instituições, chamadas produtoras do vocabulário controlado, 
executem as tarefas de manutenção do conteúdo, enquanto outras instituições, nomeadas 
consumidoras, possam integrar o produto a todas suas plataformas e ferramentas para o 
uso diário. 

A instituição, ou grupo de instituições nomeadas produtoras, também serão 
consumidoras do vocabulário controlado. 

 

 
Figura 1 - Modelo de descentralização e uso integrado de vocabulário controlado. 

Fonte: próprio autor 
 

O produto da linguagem documentaria, baseado em SKOS, será publicado 
utilizando-se as melhores práticas do Linked Data e dessa forma estará disponível para 
uso aberto e livre de restrições, com aplicação de uma licença adequada. 

Para que seja realizada a integração do vocabulário controlado, baseado em SKOS, 
será necessária a criação de plug-ins (partes de código) que possam ser integradas aos 
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mais variados tipos de sistemas já citados anteriormente, entretanto pelo vocabulário 
controlado ser construído com tecnologias abertas, a integração passa a plenamente 
possível.  

O protocolo Sparql, será a principal tecnologia para recuperar e atualizar os dados 
pelas instituições produtoras e consumidoras do vocabulário controlado. Sparql é o nome 
dado a um conjunto de especificações que fornecem linguagens e protocolos para 
consultar e manipular o conteúdo publicado em RDF na Web. Atualmente chamado de 
protocolo, a versão 1.1 é uma recomendação W3C desde março de 2013. (SANTAREM 
SEGUNDO, 2014). 

 
5 Considerações finais 

Baseado nos objetivos propostos, esta pesquisa apresenta uma proposta de modelo 
de construção e uso de vocabulários controlados baseados em tecnologias e conceitos da 
Web Semântica. 

Caracteriza-se o uso das linguagens RDF, Sparql e principalmente do modelo SKOS 
como propulsores ao uso de vocabulários controlados descentralizados, e livres de 
sistemas proprietários. 

A solução baseada em publicação do vocabulário controlado utilizando-se das 
melhores práticas de publicação de dados abertos, baseados no Linked Data, representa 
uma novo paradigma de construção e uso de linguagens documentarias por sistemas e 
instituições diferentes, de forma colaborativa. Esse novo modelo, tem como princípio ser 
descentralizado e aberto, de forma que possa ser integrado a vários tipos de ferramentas 
e plataformas. 

Conclui-se que o modelo apresentado, e o uso de tecnologias da Web Semântica, 
representam um novo conceito para a construção e uso de vocabulários controlados. 
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