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O trabalho científico pode ser caracterizado pelo alto grau de qualificação dos 

seus executores, pela singularidade dos problemas a serem resolvidos, pela 

necessidade de serem consultadas inúmeras fontes de informações e pela análise de 

grande quantidade de dados. Estas características trazem desafios para que o mesmo 

possa ser desenvolvido com qualidade, já que os seus executores devem ter segurança 

suficiente para tomar complexas decisões em cada atividade desenvolvida. 

Para apoiar esse tipo de trabalho, são utilizados sistemas de informação, como 

os sistemas de workflow, que auxiliam o pesquisador a organizar e coordenar suas 

atividades, gerenciadores de modelos e sistemas de gestão do conhecimento, que 

propiciam melhor controle sobre os conhecimentos produzidos, além de facilitasem e 

agilizarem o acesso aos conhecimentos necessários para a execução adequada das 

atividades. 

Nesse contexto, surgiu a proposta do Thoth, que tem o objetivo de prover meios 

para que as informações sobre as atividades já executadas possam ser consultadas 

durante a execução de novas atividades, usando para isso a abordagem de raciocínio 

baseado em casos (RBC) sobre a base do sistema de workflow científico. 
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Scientific work is characterized by the high-quality background needed by its 

performers, the uniqueness of the problems being addressed and the necessity to 

consult large ainounts of information and analyze a large volume of data. These 

characteristics create challenges for conducting tliis type of activity, since its 

perforiners should be confídent enougli to malte complex decisions for each individual 

case. 

Soine inforination system are comrnonly used to suppost this lund of work, such 

as worltflow inanageinent systems, wliich aid researchers in organizing and 

coordinating activities, models management systems and lcnowledge management 

systems, wliich provide better control over generated lcnowledge, besides facilitating 

access to required lcnowledge for adequately executing activities. 

In tliis context, we propose Thot, whose goal is to provide ways for researchers 

to checlt infosmation about past activities during the execution of new ones, by using 

the case base reasoning (CBR) approach over scientific worltflow management 

system database. 
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Uma preocupação atual das organizações é a maneira como devem agir em um 

ambiente ágil e composto por concorrentes cada vez mais capacitados, e por 

tecnologias, técnicas e conl~ecimentos desenvolvidos de forma cada vez mais veloz. 

Outro fator de preocupação é a diminuição do ciclo de vida dos produtos, sejam eles 

coill.iecimentos, serviços ou bens materiais que ficam obsoletos cada vez mais rápido. 

Tais fatores determinam que essas organizações necessitem estar sempre se 

avaliando, modificando-se e melhorando suas práticas na busca pelo controle e 

inelhoria da qualidade dos seus produtos. Parte desses esforços é direcionada 

justaineizte ao reconhecimento da forma como suas atividades são desempenhadas e 

como os coiilieciinentos necessários para a realização das mesmas são criados, 

inanip~dados e trocados pelos profissionais da organização. 

Nesse contexto, tópicos como gestão de conhecimento, inteligência 

competitiva, gestão de qualidade e gestão de processos, entre outros, passaram a fazer 

pai-te do dia-a-dia dessas organizações como mais um subsídio para que essas 

questões sejam tratadas. 

Essa situação, embora inicialmente observada no ambiente empresarial, é 

extensiva também ao ambiente científico, em organizações como universidades, 

laboratórios e centros de pesquisa e desenvolvimento das organizações. Tal 

compoi-tainento foi observado por Ro bert Howard (RATCLIFFE-MARTIN, 

COAKES et al., 2004), que afirma que essas organizações deverão sofrer mudanças 

drásticas nos próximos anos devido às demandas da sociedade baseada no 

conhecimento, e na qual o aprendizado organizado deva se tornar um processo que 

perdure por toda a vida dos profissionais.. 

Dessa forma, organizações científicas devem estar atentas aos problemas que 

ameaçam o bom andamento do trabalho. Um desses problemas é a retenção de 

coid~ecimentos pelas pessoas. 6 s  profissionais adquirem boa pai-te do seu 

conhecimento durante a execução do seu trabalho. Muitas vezes, esse conhecimento 

fica restrito a eles próprios, não sendo realizado o seu compartilhamento com outros 



membros organização. Por isso, é possível que esses conhecimentos sejam perdidos 

na medida em que se tem uma alta rotatividade de profissionais, sendo comum trocas 

de projeto, pesquisas outros problemas ou sair da organização. 

Valorizar a troca de conhecimentos e experiências é muito importante no 

ambiente científico, onde as atividades podem ser multidisciplinares, normalmente 

possuem alto grau de complexidade e demandam grande capacitação dos 

pesquisadores. Assim, essa troca supre a possível inexperiência de um profissional ou 

ainda a necessidade de conhecimentos oriundos das diversas áreas de saber 

envolvidas. 

Outra dificuldade reside na grande quantidade de informações existentes sem 

estratégias adequadas de consulta. No caso específico dos procedimentos científicos, a 

disponibilidade de dados é um fator tão importante quanto a noção de como eles 

foram adquiridos e inanuseados anteriormente. 

O uso de tecnologias computacionais auxilia na solução desses problemas ao 

permitir que pessoas troquem informações, mesmo quando geograficamente 

distribuídas, e que partes das atividades sejam executadas com o auxílio do 

computador, além de preservar os dados gerados para consultas posteriores. 

Uma dessas tecnologias são os sistemas de workjZow. Eles têm a função de 

facilitar o planejamento, além de auxiliar no controle e an coordenação de processos. 

O sistema de workj(low auxilia na resolução de parte dos problemas explanados 

anteriormente, na medida em que as informações nele armazenadas documentam os 

processos e as atividades. A reutilização dessas informações permite que os 

conhecimentos explicitados na forma de documentos, dados e obseivações possam ser 

consultados na construção de novos conhecimentos ou na resolução de problemas 

similares. 

No entanto, para que seja possível a reutilização de processos científicos, as 

características dos mesmos precisam ser observadas. Dentre elas está o caráter 

particular de cada problema estudado, que demanda estratégias, abordagens e decisões 

específicas de acordo com o problema. Dessa maneira, para que a reutilização seja 

realizada de forma satisfatória, os sistemas de workfow precisam ser combinados com 

outras estratégias e tecnologias, tais como gestão de conhecimento, raciocínio baseado 

em casos (RBC)(AAMODT & PLAZA, 1994) e busca de informações (information 

retrieval) (SALTON & MCGILL, 1983), de forma que as infoimações armazenadas 

possam ser categorizadas, buscadas e reutilizadas de maneira adequada. 



O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema que 

permita a localização e o reuso de processos científicos armazenados em um sistema 

de workflow. Ele tem o propósito de auxiliar o pesquisador durante o planejamento e a 

execução de suas atividades, e para o seu desenvolvimento foram utilizadas técnicas, 

fessamentas e conceitos desenvolvidos na área de gestão do conhecimento, CSCW, 

inteligência artificial e busca de informações. 

Conforme será visto nos próximos capítulos, a gestão de conhecimento é um 

tópico de grande interesse nas organizações, inclusive as científicas. Isso porque o 

registro dos coiiliecimentos adquiridos durante a realização das atividades é uma das 

formas de explicitação úteis para a construção de novos conhecimentos 

organizacionais. Desta forma, enquanto o planejamento e a execução das atividades 

através do sistema de workflow tornam o trabalho mais ágil e controlado, a 

reutilização das práticas e informações dessas atividades permite que novas atividades 

sejam planejadas de forma mais segura e precisa, assim como a suas próprias 

realizações. 

O sistema consiste em uma ferramenta web direcionada para os pesquisadores, 

capaz de determinar dentre processos já executados aqueles que podem ser úteis no 

contexto do trabalho atualmente em execução. Assim, características dos processos 

científicos, tais quais singularidade dos problemas tratados, multidisciplinaridade e 

flexibilidade dos métodos de execução, determinam que a localização deve se basear 

em aspectos semânticos do problema, como, por exemplo, as áreas de conl~eciinento 

envolvidas, estratégias ou abordagens utilizadas. O sistema foi chamado de "Tl~otl~" e 

se baseia na abordagem de RBC, que prevê a busca de soluções de problemas 

utilizando a similaridade com os casos anteriormente solucionados. 

Thotll é a divindade egípcia que trouxe para a Terra a escrita hieroglífica, a 

alquimia, a matemática, a arquitetura, a medicina, a magia -- enfim a base de todas as 

ciências. Os mitos ao seu respeito mostram que seus conselhos eram sempre 

procurados pelas outras divindades. Cabe a ele, como escriba confidencial do deus 

Osíris, determinar a dignidade dos moi-tos e registrar criteriosamente o resultado dos 

julgamentos do juízo final, assinalando se aquele que estava sendo avaliado havia se 

comportado bem ou não (LAERCIO, 2004). Vem daí a analogia que originou o nome 



da ferramenta, que tem como objetivo facilitar as escolhas e decisões por paste dos 

cientistas a partir da análise de atividades anteriormente realizadas. 

Neste trabalho é proposto um sistema para apoiar a reutilização de 

conhecimentos em processos científicos. Entretanto, para a compreensão do trabalho, 

faz-se necessária a revisão da literatura, redigida no capitulo 2. Nela, são mostrados os 

conceitos sobre o trabalho científico, o conceito de processo, os sistemas de workflow, 

conceitos relacionados à área de CSCW e como esses itens auxiliam no trabalho 

científico. Os conceitos de conhecimento e gestão do conhecimento são apresentados 

para se compreender a importância dessa prática para a organização, as características 

do conhecimento científico e o papel dos sistemas de workflow na gestão do 

coilheciinento. Ainda no contexto da gestão do conhecimento, a abordagem RBC, que 

é um importante componente na concepção da proposta, também é apresentada. 

O Thoth é apresentado no capítulo 3, sendo descritos a arquitetura do sistema, 

a forma como o mesmo interage com o sistema de workJow, como são feitas as 

buscas dos processos e a forma como os pesquisadores interagem com o sistema. 

O Thoth foi concebido e desenvolvido a partir das observações dos trabalhos 

de estudantes, professores e pesquisadores do Laboratório de Hidrologia e Estudos do 

Meio Ambiente (LABHID), da COPPEíüFRJ. No capítulo 4, há uma descrição do 

ambiente encontrado no laboratório, na forma como o Thoth auxilia na execução 

desse trabalho, assim como a descrição de como o protótipo é avaliado nesse 

contexto. Finalmente, o capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho, descrevendo as 

colaborações, as limitações e apontando o seu desenvolvimento futuro. 



Neste capítulo será realizada a explicação dos tópicos que foram pesquisados e 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, será feita uma explanação 

sobre o ambiente científico e sobre a maneira como os trabalhos são realizados no 

mesmo, procurando identificar as suas características e a influência destas na 

concepção do sistema. 

A partir de então, será possível compreender a razão da adoção das tecnologias 

e como cada uma delas pode ser utilizada no contexto do trabalho cientifico. Dessa 

maneisa, serão apresentados: os sistemas de workflow, o suporte por computador ao 

trabalho cooperativo (CSCW - Computer Supported Cooperative Work) e, 

finalmente, a gestão de conhecimento, eilfatizando os aspectos da memória 

organizacional e das estratégias de busca e recuperação de conhecimentos. 

O trabalho científico é aquele realizado com o objetivo de deseilvolver a 

ciência, sendo conduzido em instituições como laboratórios, universidades e centros 

de pesquisa e desenvolvimento. O cunho científico dessas organizações está não 

apenas no desenvolvimento de novos conhecimentos, mas também no fato deste ser 

obtido através do "pesquisar cientificamente", ou seja, através da utilização de 

procedimentos capazes de dar confiabilidade aos resultados obtidos. 

A ciência pode ser definida como o conjunto de descrições, interpretações, 

teorias, leis e modelos, dentre outros, que visam a compreensão de uma parcela da 

realidade, em contínua ampliação e renovação, e que resulta da aplicação deliberada 

de uma inetodologia. (FREIRE-MAIA, 1 995). 

Pesquisas é o processo de construção do conhecimento, que tem como metas 

principais a descoberta e a confirmação, ou refutação, de conhecimentos existentes. O 

simples ato de pesquisar é realizado por qualquer pessoa no momento em que busca a 

solução de algum problema. Entretanto, a pesquisa científica deve obedecer aos 

rigores irripostos pelo método científico (CLARK & CASTRO, 2002). Dessa forma, o 

conhecimento científico se diferencia da aplicação do senso comum, pois é produzido 

através da inetodologia científica, surgindo não apenas da necessidade de encontrar 



soluções para problemas de ordem prática da vida diária, mas do desejo de fornecer 

explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas. 

A motivação para realizar uma pesquisa científica surge da necessidade de 

descobrir algo novo, ou corroborar ou refutar algo já conhecido. Ou seja, quando se 

descobre que os conhecimentos existentes, sendo eles originários do senso comum ou 

do coiijunto de conhecimentos existentes na ciência, são insuficientes para solucionar 

algum problema. 

As bases para a realização da pesquisa científica foram instituídas por Galileu 

Galilei, Francis Bacon e René Descartes, no século XVI(G0LDENBERG S., 2001). 

Galileu Galilei (1 564- 1642) introduziu o método científico, ressaltando o valor da 

experimentação como o mais importante dos procedimentos naturais, e foi o primeiro 

a combinar a experimentação científica com a matemática.Francis Bacon (1561-1 626) 

estabeleceu as recomendações para realizar experimentos de caráter indutivo, onde a 

descoberta de fatos verdadeiros depende da observação e da experimentação guiadas 

pelo raciocínio indutivo. Já Descartes (1 596-1 650) pregava a fuga do subjetivismo e a 

dúvida como meio de raciocínio. Para ele, duvidar significava pensar. 

Dessa forma, o método científico é constituído por uma série de princípios, 

utilizados para que o estudo de um fenômeno seja realizado o mais racionalmente 

possível, de modo a evitar enganos e sempre buscando evidências e provas para as 

idéias, conclusões e afirmações. Os princípios que são respeitados são o da 

falsificabilidade, das aproximações sucessivas e o da parcimônia: 

O princípio da falsificabilidade, estabelecido por Karl POPPER(POPPER, 

1959), assinala que a ciência só pode estudar temas em que o conhecimento adquirido 

possa ser negado de alguma forma. Se alguma coisa não pode ser negada, ela não 

pode ser posta eni dúvida e, portanto, não podemos testar sua validade. Assim, a 

ciência exige o coiifronto da teoria com os dados empíricos. 

O princípio das aproximações sucessivas(POPPER, 1959) estabelece que a 

verdade sobre determinado fato jamais é atingida integralmente, mas vem sendo 

aperfeiçoada continuamente. POPPER afirma que "uma explicação é algo sempre 

incompleto; sempre podemos suscitar um outro por quê, que talvez leve a uma nova 

teoria que não só explique, mas corrija a anterior". Por fim, o principio da parcimônia 



estabelece que se duas hipóteses explicam os dados com igual eficiência, deve 

prevalecer a mais simples. 

O método científico é composto por quatro fases: observação e descrição de 

um fenômeno, formulação de hipóteses para explicá-lo, uso de hipóteses para prever a 

existência de outros fenômenos e execução de experimentos para a comprovação das 

hipóteses. Se as hipóteses não forem refutadas pelos experimentos, pode ser 

formulada uma teoria ou uma lei (PENNAFORT;WOLFS,1996). A pesquisa é 

realizada através de uma linha de raciocínio do pesquisador, que intercala as fases do 

método (SEVERINO, 2002) . FILHO (2000) afírma que o trabalho científico é 

composto por quatro campos de atuação, que forinain o método, e por quatro tipos de 

operações mentais (dedução, análise, indução e síntese), que constituem uma via de 

raciocínio em espiral, como apresentado na Figura 1. 

Figura 1 - Método científico (FILHO, 2000) 

O primeiro passo é a dedução das hipóteses, que são enunciados particulares 

correspondentes a um dado fenômeno geral observado. A dedução se caracteriza pela 

evolução do geral para o particular. 

Conhecida pelo menos uma hipótese, prossegue-se para a análise, destinada a 

especificar os procedimentos e detalhes técnicos necessários para o teste da hipótese. 

Na análise, ocoil-e a seleção dos materiais apropriados para a execução dos testes, a 

dcfiniqão das inctodologias que serão adotadas, a seleção das variáveis a serem 

consideradas e dos dispositivos para medição das variáveis escolhidas etc. A 

complexidade desse procedimento analítico é enfatizada por POPPER: "O 



experimeiitador não está principalmente empenhado em fazer observações exatas; seu 

trabalho é, também, em grande parte, de natureza teórica. A teoria domina o trabalho 

experimental, desde o seu planejamento inicial até os toques finais, no laboratório". 

Concluída a experiência, tem início o processo inverso. E então, através das 

relações constatadas, são enunciadas as leis ou verificado o inesperado (a menos que a 

experiência tenha sido conduzida na expectativa de falsear a hipótese). Nessa etapa, é 

utilizado o raciocínio indutivo, ou seja, partindo do caso particular tenta-se chegar ao 

caso mais geral. 

Finalmente, é efetuada a síntese, oilde a lei enunciada é aplicada a uma 

situação limitada para se chega ao processo geral. O conhecimento assim adquirido 

acumula-se no campo das concretizações. 

É importante salientar que existem outras propostas para o método científico, 

mas ne&uina goza de unanimidade. De fato, o processo de constiução do 

conhecimento científico é um tópico em discussão na área de filosofia da ciência. No 

século XX, por exemplo, podem ser citadas duas coi-rentes principais, a de Karl 

POPPER (POPPER, 1959) e a de Thomas Kuhn (MAIA, 2005). POPPER estabelece 

uma regra metodológica associada ao método dedutivo de prova, contrária ao 

indutivisino e tendo a falsificabilidade como critério a ser adotado pelos cientistas 

durante o teste de suas teorias. Para ele, o cientista deve ter atitudes revolucionárias 

permanentes, contrárias à lógica de Kuhn, que considera que o cientista deve se 

acomodar aos paradiginas vigentes. 

Não é objetivo deste trabalho discutir a filosofia do trabalho científico. A 

explanação do trabalho científico é importante para prover o entendimento básico, 

ainda que superficial, da maneira como o mesmo é realizado, e, a partir de então, 

permitir a identificação das suas características e a definição das propriedades 

necessárias no sistema de informação utilizado para dar suporte às atividades dessa 

natureza. 

O trabalho científico possui características que muitas vezes não são aplicáveis a 

outros ambientes, como o empresarial. Uma delas é a de ser constituído como uma 

seqüência de atividades, estiuturadas nas fases que compõem o método científico. 

Essas atividades possuem uma estruturação lógica possível de ser descrita, como 

assinalada por Popper: "partirei da suposição que ela consiste apenas em investigar os 



métodos empregados na forma sistemática a que toda idéia nova deve ser submetida 

para que possa ser levada em consideração" (POPPER, 1959). Popper é enfático ao 

separar a lógica do conhecimento da psicologia do conhecimento, que tem como 

função compreender os processos envolvidos na concepção das idéias. A lógica, por 

sua vez, "se preocupa com a reconstituição racional das provas posteriores pelas quais 

se descobriu que a inspiração era uma descobei-ta ou veio a ser recoiiliecida como 

conhecimento". Essa seqüência lógica pode ser equiparada às observações realizadas 

enl (CHIN, LEUNG et al., 2002), para o qual os cientistas estrutusam os seus 

experimentos como passos seqüenciais, nos quais são combinados os artefatos 

utilizados, como ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 - Etapas do trabalho científico (SCHUR, KEATING et al., 1998) 

0~iti.o aspecto a ser observado é o foco do trabalho cieiltífico, isto é, o 

conlieciineilto, que é ao mesmo tempo a sua principal ferramenta e o seu principal 

prod~ito. As arg~imeiltações que justificam a resolução de um problema são realizadas 

através da ai-ticulação de métodos, modelos, dados e idéias, enfim, conhecimentos que 

possam justificar o que se quer demonstrar. Os conhecimentos utilizados nessas 

atividades são os acumulados pelos pesquisadores durante a sua vida profissional, os 

de domínio das organizações e os oriundos das consultas executadas nas diversas 

fontes de informação estudadas. 

Normalmente, durante a realização de uma pesquisa, são analisados grandes 

volumes de dados e informações, adquiridos a partir de simulações e experimentos 

anteriores, cálculos e modelos. Esses dados normalmente são mais complexos do que 

aqueles utilizados em aplicações comerciais e operacioilais, porque sua estrutusa pode 

variar de acordo com as fontes dos mesmos e também porque podem estar localizados 

em bases distribuídas. 

Por fim, o trabalho científico é colaborativo, como afirmado por WOLFS 

(1 996): "Em um campo onde há constante experimentação e comunicação aberta entre 

os membros da comilidade científica, os preconceitos de indivíd~os ou gsupos 

podem ser cancelados, porque os experimentos são repetidos por cientistas diferentes 

que podem ter concepções diferentes sobre o problema estudado. Além disso, 



diferentes coiifigurações experimentais vão possuir fontes diferentes de ei-ros 

sistemáticos. Durante um período em que são realizados uma variedade de 

experimentos (normalmente, pelo menos alguns anos), um consenso é desenvolvido 

na comunidade sobre qual resultados experimentais estavam sendo observados." 

Além disso, os problemas estudados em certas áreas científicas não se limitam, 

geralmente, a um domínio específico, sendo necessário utilizar codiecimentos 

oriuiidos de diversos campos do saber. Para adquirir esses conhecimentos, os estudos 

são realizados, normalmente, com a participação de especialistas das áreas 

necessárias, com os quais a colaboração tem de ser realizada de forma razoavelmente 

inteiisa. 

Na prática, as características citadas acima influenciam diretamente o modo 

como o trabalho científico é realizado, isso porque, para compreender adequadamente 

um problema e solucioná-lo, o cientista comumente modifica parâmetros, estratégias e 

abordagens, e repete atividades. Adicionalmente, cada vez que um problema ou 

fenômeno é estudado, a percepção a respeito do mesmo se modifica na medida em 

que mais conhecimento a seu respeito é gerado. Isso implica diretamente na forma 

como um pesquisador planeja, descreve e executa suas atividades, de forma que cada 

profissional tende a executar cada um desses passos de forma distinta, de acordo com 

a sua familiaridade com o problema estudado. 

O traballio científico, como representado aqui, vai além dos experimentos. 

Estes são equivalentes à manipulação dos dados da Figura 2 e representam a fase 

geralmente mais visível de um trabalho de pesquisa. De fato, as fases anteriores são 

muito iinpoi-tantes, pois é a partir do momento que um problema é identificado 

(formulação do problema) e estudado (coleta de dados), que se torna possível a 

construção de soluções práticas para a sua resolução e a manipulação dos dados de 

acordo com as observações que precisam ser feitas. A partir do momento que os 

resultados são gerados e analisados, as informações sobre o problema podem ser 

disseminadas. 

O pensar científico está presente nos trabalhos realizados por profissionais, 

pesquisadores, professores e estudantes das diversas áreas de saber. Para o contexto 

deste trabalho, é importante conipreender que esse processo ocorre também na área de 

engenharia e nos processos decisórios ambientais. 

O engenheiro é também um solucionador de problemas que elabora novos 

produtos, sistemas ou processos, ou a inelhoria destes. E possível afirmar que o 



método de trabalho de um engenheiro é similar ao de um cientista (PEREIRA & 

BAZZO, 2002), no entanto, enquanto este preocupa-se normalmente só com a 

constiução do conhecimento, aquele combina o conhecimento científico com o 

conjunto de inventas, componentes, materiais e métodos fabris, além das condições 

econômicas e mercadológicas do ambiente. 

Outros processos onde os conhecimentos e a práxis científica são utilizados de 

forma intensa são os processos decisórios ambientais, nos quais são tomadas decisões 

sobre a utilização dos recursos naturais de uma região. Exemplo destes é o 

zoneamento agroclimático, que tem por objetivo definir a viabilidade de uma cultura 

em determinada área, melhor explicado em (CASTRO, 2003), e a outorga para o uso 

da água, explicado detalhadainente no capítulo 4 desta dissertação. Esses processos 

são caracterizados pela necessidade de consultar diversas fontes de informação e 

analisar diversos tipos de dados, utilizando para isso metodologias e modelos 

universalmente aceitos e encontrados na literatura especializada do processo decisório 

em execução. 

As características citadas acima sugerem ser vantajosa a utilização de sistemas 

de workflow no auxílio do planejamento e da execução do trabalho científico. Por 

outro lado, a gestão de conhecimento pode auxiliar na descoberta, localização, criação 

e gerenciainento dos conhecimentos durante o andamento dos processos, e as 

fessamentas de groupware podem apoiar a colaboração entre os cientistas. 

A cooperação é essencial para a realização do trabalho científico, normalmente 

executado por grupos de pesquisadores que precisam de coordenação e sintonia 

durante a realização das atividades, além do compartilhamento de informações, 

modelos, ferramentas, recursos e resultados obtidos em cada etapa do trabalho. 

SCHUR, ICEATING et al. (1998) identificam quatro tipos de colaboração em 

atividades científicas: 

onto-a-ponto - pesquisadores empregam treinamentos e vocabulários comuns e 

t rabdhm ~róximos uns dos outros. Esses pesquisadores utilizam ferramentas 

colaborativas, que permitem controlar o compartilhamento de instsumentos, 

esboços e dados. 



d Mentor-Estudante - mentores utilizam materiais didaticamente preparados e 

executam demonstrações ao vivo para ensinar tópicos aos estudantes, como 

aquisição de dados e técnicas de análise. Mentores obseivam o desenvolvimento 

dos estudantes e os guiam conforme necessário. Este tipo de ajuda pode ser 

altamente interativo: falando, mostrando o que necessita ser feito, e executando 

uma atividade em conjunto. 

J Interdisciplinar - pesquisadores não compaitilham as mesmas experiências e 

fiequentemente traduzem resultados de forma que ambos os compreendam. 

J Produtor-Consumidor - pesquisadores provêem dados para outros pesquisadores 

de diferentes disciplinas, que os utilizam para alcançar diferentes objetivos Os 

pesquisadores-fornecedores fiequentemente sabem pouco sobre o que outros 

fazem com os dados fornecidos. 

Os estudos realizados na área de CSCW, explicados na próxima seção, quando 

aplicados aos ambientes científicos, permitem que cada uma dessas interações seja 

executada da inellior forma possível. 

O conceito de CSCW foi utilizado inicialmente em 1984, em um seminário 

organizado por Paul Cashman e Irene Greif que reuniu pesquisadores de várias 

disciplinas com o interesse de estudar a forma como as pessoas realizam suas tarefas e 

de como a tecnologia poderia auxiliá-los. Desde então, o interesse pelo assuntos 

relacionados ao suporte a gmpos de trabalho vem crescendo(GRUDIN, 1994). 

CSCW é uma área de pesquisa multidisciplinar que congrega pesquisadores de 

diferentes áreas como sociologia, economia, antropologia e computação. Como 

descrito por Bannon e Schmidt(BANN0N & SCHMIDT, 1989), não existe uma 

definição das fronteiras aplicáveis à área, sendo a mesma bastante ampla. O autor 

chega a citar que o termo serve como um "fórum eficiente para uma variedade de 

pesquisadores com diferentes backgrounds e técnicas discutirem seu trabalho". Esta 

indefinição chega a estar presente nos termos pertencentes ao acrônimo, mais 

precisamente na definição do que é trabalho cooperativo e de suas diferenças em 

relação ao trabalho colaborativo. 

Essa diferenciação é feita por TIJIBOY & MAÇADA (1997). Segundo eles, 

na colaboração ocorre interação entre os envolvidos, existindo ajuda mima ou 



unilateral. No caso da cooperação, existe interação e colaboração, mas também 

objetivos coinuns, além de atividades e ações conjuntas e coordenadas. 

Outra diferenciação que precisa ser esclarecida é entre os termos CSCW e 

gr.ouywarpe, fiequentemente considerados sinônimos. O termo CSCW é mais 

abrangente, representado a área de pesquisa.. Já o termo groupware representa uma 

classe de sistemas baseados em computador que apóiam grupos de pessoas engajadas 

em uma tarefa (ou objetivo) comum através de uma interface que proporciona um 

ambiente comum (ELLIS, GIBBS et al., 1991). 

Dessa forma, sistemas de cosseio eletrônico, teleconfesência e editores de texto 

colaborativos são exemplos de groupware, pois promovem a interação entre os 

membros das equipes, contribuindo para que o trabalho seja realizado de forma mais 

eficiente do que quando esses membros trabalham isoladamente. Os estudos de 

CSCW avaliam como o trabalho de grupo é realizado, incluindo aí o impacto da 

utilização de novas ferramentas desenvolvidas. 

Tanto os estudos da área de CSCW, quanto as feil-amentas de groupware, 

despertam o interesse das organizações, pois propiciam melhorias na comuilicação e 

na interação entre os profissionais, facilitando a troca e a disseminação de 

coiihecimentos e, principalmente no contexto científico, satisfazendo um dos 

requisitos para que as atividades sejam executadas de forma satisfatória. 

Além da colaboração, é necessário prover meios para que o trabalho possa ser 

organizado, coordenado e controlado. Segundo CHIN, LEUNG et al. (2002), o 

cientista costuma estruturar suas atividades como passos sequenciais, de forma que 

elas podem ser visualizadas como um processo. A partir dessa observação, surge a 

motivação para utilizar sistemas de workflow iio controle dessas atividades. 

as de workflow 

A União para Gerência de Worlcflow (Workflow Management Coalition - 

WfMC) (WAINER, WESKE et al., 1996) define um processo de negócio como sendo 

um conjunto de uma ou mais atividades ou procedimentos relacionados, que atingem 

uin objetivo coletivamente dentro do contexto de uma estrutura organizacional que 

define papéis funcionais e relações. 

O princípio utilizado como base nos sistemas de workflow é que os processos 

podem ser representados como fluxos de trabalho, isto é, modelos que especificam as 



atividades, a ordem e as condições em que estas devem ser executadas, os seus 

executores, as ferramentas a serem utilizadas e os documentos manipulados. 

A utilização desses sistemas permite a automação total ou parcial e o 

monitoramento dos processos de negócios (representados por fluxos de trabalho). 

Esses sistemas são constituídos de um conjunto de ferramentas, que permite o projeto 

e a representação de fluxos de trabalho, sua instanciação e execução controlada, bem 

como a coordenação e a integração de diversas ferramentas dentro de um mesmo 

fluxo de trabalho (ARAÚJo & BORGES, 2001). 

Os sistemas de workJlow são originários das pesquisas realizadas para a 

automação de escritórios a partir do final dos anos 60. O principal objetivo desses 

trabalhos era prover soluções para o armazenamento, compartilhamento e 

direcionainento de documentos nas organizações (ARAÚJO & BORGES,2001). 

Segundo ELLIS (1999), alguns sistemas desenvolvidos nessa época já podiam ser 

considerados sistemas de workJlow primitivos, pois já continham complexas 

especificações dos procedimentos das corporações. 

Nesse primeiro momento, se observou que muito do otimismo atribuído a 

esses sistemas foi infundado e que o sucesso organizacional dependia da criatividade 

das pessoas e da capacidade de se adaptarem às situações, construtivamente 

modificando ou evitando os procedimentos padronizados quando necessário (ELLIS, 

1999). Assim, quando esses sistemas eram introduzidos nos escritórios, atrapalhavam 

ao invés de auxiliarem, na medida em que não permitiam a execução dessas 

adaptações. 

Nos anos 80, a percepção sobre a tecnologia mudou. Começou-se a notar que 

esses sistemas envolvem pessoas e devem levar em conta o caráter, muitas vezes não 

estruturado, das tarefas. Boa parte dessa visão foi adquirida através dos estudos 

realizados na área de CSCW e groupware, que influenciaram na definição desses 

sistemas como ferramentas para a coordenação de trabalho em grupo. Essa mudança 

de foco pode ser visualizada em (ABBOTT & SARIN, 1994): "A ênfase no 

gerenciamento de workflow é no uso do computador para ajudar a administrar os 

processos de negócio, que podem ser compostos de muitas tarefas individuais, e não 

para automatizá-las". 

O sucesso obtido por esses sistemas no meio comercial, aliado às vantagens 

potenciais que podem ser conquistadas com o seu uso, motivou a sua utilização em 

outras áreas. A flexibilização realizada nos sistemas permite que sejam utilizados em 



processos com diferentes graus de estruturação, como aqueles que se caracterizam por 

serem complexos e fortemente dependentes dos conhecimentos. Existem ainda 

iniciativas para a aplicação em diversos campos, como nos ambientes de suporte aos 

processos decisórios (CASTRO, SOUZA et al., 2003), de suporte à educação à 

distância (PALAZZO, NICOLAO M. et al., 1998) e, finalmente, nos processos 

científicos (WAINER, WESKE et al., 1996), (CARDOSO, SOUZA et al., 2002). 

Dessa forma, a escolha do sistema adequado para uma organização é condicionada ao 

g r a ~ ~  de flexibilidade dos processos que devem ser controlados, como será explicitado 

abaixo. 

2.1 - Tipologia de processos 

Como visto acima, a atual aceitação do uso dos sistemas de workJlow nas 

organizações foi adquirida graças ao reconhecimento de que os processos não podem 

ser considerados como estruturas rígidas, eles possuem graus variados de 

estruturação, que dependem da natureza e área de aplicação dos mesmos. 

Assim, os sistemas de workflow podem ser classificados com base no grau de 

estiuturação e na freqüência de execução dos fluxos de trabalho que apóiam. Nesse 

caso, são identificadas três categorias de classificação: ad-hoc, administrativos e de 

prod~ição (CHAFFEY, 1 998). 

Os processos ad-hoc são caracterizados por fluxos de trabalho pouco 

estruturados. Geralmente, correspondem a processos executados uma única vez, com 

casacterísticas muito peculiares. Não é possível prever todas as tarefas, nem seu 

encadeamento em uma fase de modelagem, antes da execução propriamente dita. Os 

próprios usuários atuam como desenvolvedores e coordenadores de seus próprios 

processos. É comum envolverem trabalho em grupo, geralmente centrado em algum 

documento ou artefato, sobre o qual interagem os membros da equipe. São 

relacionados tipicamente a atividades de criação de conhecimento, onde a criatividade 

dos executores tem grande influência em seu sucesso, demandando, portanto, 

flexibilidade em seu tratamento. 

Os processos administrativos possuem um grau maior de estruturação, 

tornando as atividades e o encadeamento das mesmas mais previsíveis, o que facilita o 

reaproveitarnento de fluxos de traballio. Além disso, são particulares de cada 

organização e podem ser alterados com freqüência. 



Nos processos de produção, os fluxos de trabalho podem ser considerados 

completamente estruturados, podendo ser totalmente modelados antes de sua 

execução. Ocoi~ein freqtientemente e, geralmente, são as principais atividades de seus 

executores, podendo ser comparados a processos fabris. È desejável que possam ser 

ajustados para que sua execução seja a mais eficiente possível. Pelo fato de terem sua 

estrutura bem defiiida, seus executores não precisam usar de sua criatividade para 

defiiiir etapas seguintes. 

Essas categorias não são disjuntas, ou seja, processos não são necessariamente 

completamente ad-hoc, administrativos ou de produção. Quando visto no mundo real, 

a execução de um processo administrativo, por exemplo, poder necessitar de ações 

não previstas. Essas situações são tratadas de modo ad-hoc. 

CHAFFEY(1998) sugere também outra classificação levando em consideração 

não só o grau de estruturação dos processos, mas também a necessidade de 

colaboração que é requerida entre os usuários para a realização do fluxo de trabalho. 

Nessa classificação, o autor observa que os sistemas de produção dão suporte a 

processos estrutusados, onde a gsanularidade na definição das atividades e o 

sequeilciamento é maior. A alta previsibilidade dos processos evita que seus 

executores necessitem tomar decisões sobre o direcionamento das atividades. 

Conseqüentemente, o grau de interação e colaboração entre os envolvidos na 

execução do processo é baixo. 

A situação oposta é observada nos processos ad-hoc, onde a seqüência das 

atividades é feita em um nível de abstração maior, o que determina que os seus 

executores tenham que tomar decisões sobre o trabalho que realizam e negociar entre 

si os próximos passos. 

Os sistemas de workjflow são classificados de forma homônima, isto é, existem 

sistemas de workflow de produção, destinados ao suporte de processos 

predominantemente de produção, assim como sistemas de workjflow admiiiistrativos. 

Os sistemas de workflow utilizados em procedimentos científicos são chamados de 

sistemas de worlijfZow científicos e são ad-hoc, já que o trabalho científico possui 

alguma imprevisibilidade. Estes sistemas serão explicados de forma mais aprofundada 

na seção 2.2.2.3 -, mas antes, o funcionamento dos sistemas de workflow será 

explanado de forma mais precisa. 



ento dos sistemas 

Seja qual for o tipo de processo a receber supoi-te, o sistema de worl$Zow 

possui formas similares de fuilcionameiito, baseadas nos componentes dos processos. 

Os principais elementos de um fluxo de trabalho são as atividades, que correspondem 

a uma parcela de trabalho a ser realizada dentro do processo. São caracterizadas pelos 

seus elementos, como nome, objetivos, instruções, dados, formulários e documentos 

necessários, que podein ser manipulados durante sua execução. 

As atividades são executadas por indivíduos, agentes, grupos ou papéis. Os 

iiidivíd~ios podein ser responsáveis pela execução de determinada atividade dentro de 

uin fluxo de traballio. Essa não é a estratégia ideal porque as organizações estão 

sujeitas à rotatividade de pessoas, o que determinaria a necessidade de se modificar os 

fl~ixos de trabalho sempre que as pessoas responsáveis pelas execuções das atividades 

mudassem. Assim, o papel reúne um conjunto de características ou responsabilidades 

necessárias para a execução de uma ou mais atividades atribuídas a pessoas ou 

agentes automatizados. 

Outro aspecto importante na definição do fluxo de trabalho é o encadeamento 

de atividades, ou seja, é preciso definir a seqüência de execução das atividades para se 

compor um processo. 

Todas essas características são definidas quando o modelo do processo é 

criado no sistema de workflow, respeitando a observação de como o processo 

efetivamente ocorre ou foi planejado para ocorrer no mundo real. O modelo contém 

justamente as inforinações anteriormente citadas, isto é, atividades, profissionais, 

gi-upos, papéis, seqüências entre as atividades etc. Esse modelo é utilizado para criar a 

instância do processo, quando o mesmo efetivamente ocosse no mundo real. 

Coinportaineiito similar ocorre nos sistemas de workflow científicos, utilizados 

para representar processos científicos, assim como controlar a execução de cada 

instância desses processos, como apresentado na próxima seção. 

Os sistemas de gerenciamento de workflow científicos servem para definir 

processos científicos e acompanhar a sua execução através do controle dâ 

inanipulação dos dados, modelos, progsamas e ferramentas utilizados na execução de 

cada tarefa. 



A necessidade dos workJíows científicos reside nas particularidades que 

diferenciam o trabalho científico do trabalho operacional. Essas diferenças são 

assinaladas por WAINER, WESKE et al. (1996). Segundo estes autores, quando se 

executa o trabalho operacional, a preocupação é prioritariamente alcançar os objetivos 

definidos pelas regras das empresas. Os dispositivos para tratamento de exceção, 

existentes em alguns desses sistemas, fazem com que passos planejados sejam 

negligenciados em prol do cumprimento dos objetivos. Esses desvios atestam que tal 

flexibilidade, embora aceitável, só deve ser utilizada quando ajudar na execução das 

atividades. 

Já no trabalho científico, o principal elemento é o dado, e o objetivo é gerá-lo, 

coletá-lo e analisá-lo. Nesse caso, a obtenção e junção de dados oriundos de vários 

experimentos, a geração de dados a partir de modelos e a análise são as atividades que 

recebem suporte dos sistemas de workflow. Assim, o tratamento de insucessos i10 

ambiente científico é visto como um mecanismo de aprendizado, para evitar a 

repetição de euos. A reavaliação de um resultado inesperado, por exemplo, pode gerar 

novas idéias ou ser aplicada na solução de um outro problema em um contexto 

diferente. No ambiente de escritório, um insucesso pode ser fruto de um problema 

isolado e nem sempre é importante estudá-lo de forma criteriosa. 

No ambiente científico, o planejamento e a execução das atividades são 

realizados pelo próprio pesquisador. Além disso, é possível que o mesmo realize 

alterações nas atividades programadas mesmo durante a execução destas. Isso não 

ocoi-re em ambientes convencionais, onde geralmente existe um responsável pela 

definição dos processos que serão posteriormente executados pelos profissionais da 

organização, sem possibilidade de alterações. 

Assim, modificações e adaptações são realizadas comumente na busca pela 

melhor resposta para os problemas. Ou seja, o grau de flexibilidade que os cientistas 

têm em seu trabalho é usualmente muito superior ao existente no ambiente 

operacional das empresas, onde os processos são definidos e executados como rotinas. 

As características citadas demandam funcionalidades não contempladas pelos 

sistemas de workjow convencionais. Por isso, os workflows científicos podem ser 

definidos como extensões sobre os conveilcionais, com o objetivo de suprir essas 

necessidades. As extensões são as seguintes (WAINER, WESKE et al., 1996): 



Incompletude: workflows científicos podem ser executados até mesmo 

quando incompletos, sendo assim construídos progressivamente durante sua execução 

e não sendo necessário serem totalmente defínidos antes de serem executados; 

Reutilização parcial: workflows científicos diferem dos tradicionais, pois 

são considerados como blocos em construção para especificação de experimentos. 

Assim, workflows parciais podem ser utilizados para a especificação de novos 

workflows; 

Modificacão dinâmica: workJlows científicos permitem se-executar 

atividades e também retroceder a uma atividade anterior, restabelecendo seu contexto 

e coiitinuando a execução por um novo curso de ação. Isto é, a especificação de um 

workflow pode ser modificada dinamicamente; 

Execução de processos inválidos: no domínio científico, processos de 

decisão são baseados no mecanismo de tentativa e erro. Workflows científicos devem 

ser flexíveis o suficiente para apoiar esse tipo de abordagem; 

HOLLENBACH & FRAKES (1996) definem a reutilização de processos 

como a utilização da descrição de um processo na criação de outra descrição, 

diferenciando esta da múltipla execução de um mesmo processo. Eles indagam ainda 

sobre o que determinaria a propriedade de um processo ser reutilizável e concluem 

que não existem indicadores definitivos para determinar tal propriedade. Concluem 

simplesmente afirmando que "se um processo for reutilizado, então ele é reutilizável". 

A reutilização pode ser de quaisquer artefatos manuseados no processo. Na proposta 

de Hollenbach & Fraltes, por exemplo, os usuários ficam livres para reutilizar 

artefatos como o código-fonte, a documentação, os modelos de dados e as diretrizes, 

bem como outras informações relevantes. 

Essa conceituação, embora realizada no contexto da área de engenharia de 

software, é geral o suficiente para abrigar outros domínios de aplicação, como os 

processos científicos. Nesse caso, o pesquisador também deve ter a possibilidade de 

selecionas dos itens dos processos aqueles que são realmente importantes para a 

realização do seu trabalho. 

A reutilização no contexto científico está relacionada com o aproveitamento de 

procediinentos, modelos e práticas. Um exemplo pode ser observado na arquitetura 

CHIMERA (FOSTER, VOCKLER et al., 2002), que foca a gerência de metadados e 



pressupõe que, uma vez que os dados para realização de uma pesquisa foram obtidos, 

é importante saber as transformações originalmente realizadas. Além disso, se já 

existe um progama que consulta uma base de dados ou implementa determinado 

modelo, a sua reconstrução se torna desnecessária. Muitas vezes, se um experimento 

foi anteriormente realizado, a sua se-execução em um novo projeto pode ser 

desnecessária, o que propicia economia de tempo e recurso. 

Uma das características mais importantes a ser considerada na reutilização é a 

definição de quais processos podem ser úteis no contexto do problema que está sendo 

trabalhado. No caso do ambiente científico, essa escolha é dificultada pelo caráter 

particular de cada problema. Assim, aspectos semânticos dos processos, como os 

modelos científicos utilizados, os assuntos tratados, as competências necessárias, 

dentre o~itras, devem servir de base para a localização dos processos. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado é a percepção do usuário, 

que deve identificar a utilidade dos itens resultantes da busca no seu contexto. Por 

isso, é necessário prover dispositivos que permitam que os itens de busca sejam 

reconhecidos como úteis por esses usuários. Esses mecanismos são chamados 

dispositivos de percepção. 

Ultimamente, o conceito "percepção" tem recebido imita atenção dos 

pesquisadores da área de CSCW. Esse interesse é originário da consciência sobre a 

importância das informações contextuais nos processo de comunicação e colaboração 

(HANDEL, 2002), e nos processos executados por uma organização. A percepção é 

conceit~iada por DOURISH (1992) como um entendimento das atividades de terceiros 

que provê um contexto para a própria atividade, sendo essa informação importante 

para garantir a relevância das contribuições individuais diante das atividades de todo o 

grup o. 

DAVID & BORGES (2001) descrevem os dispositivos de percepção como 

interfaces deseiivolvidas para apresentar informações que podem ser capturadas das 

interações, filtradas e tratadas para informar os usuários sobre os aspectos do processo 

de interação. 

São diversos os tipos de informação contextual que podem ser providas, sendo 

possível que os dispositivos sejam classificados de acordo com diversos aspectos. A 



classificação proposta por STEINFIELD, JANG et al. (1 999) leva em consideração o 

tipo de informação que é disponibilizada. As classes identificadas são as seguintes: 

e Percepção de atividade - Informação sobre as ações que outros 

membros do grupo estão executando no momento, disponibilizada, por 

exemplo, pelos radares, comuns em ferramentas de edição 

colaborativa. 

e Percepção de disponibilidade - Informação sobre a presença de 

determinado usuário do sistema e a disponibilidade para interação com 

O mesmo. 

e Percepção de processo - É a percepção normalmente disponibilizada 

pelos sistemas de workflow e permite que usuários identifiquem o 

estado corrente de um processo (seqüência de tarefas). 

e Percepção perspectiva - Informação sobre o ponto de vista de outros 

membros (crenças e conhecimentos), ajuda na compreensão das idéias, 

contribuições e decisões dos participantes de um grupo. 

Percepção do ambiente - Prover informações sobre eventos que 

ocorrem fora do local de trabalho, mas que podem causar implicações 

nas atividades do grupo. 

Devido à importância no trabalho proposto, duas dessas classes serão melhores 

explicadas: a percepção de processos e a percepção de disponibilidade. 

ercepçáo de processo 

A percepção de processo é, basicamente, fornecida pelos sistemas de 

workflow. Ela é importante para tornar possível que cada envolvido tenha ciência da 

situação em que se encontra um processo e sobre seu papel e responsabilidade para 

que se alcance a conclusão do mesmo. Dessa forma, o sistema de workflow deve 

prioritariamente prover informações de percepção sobre os objetos compartilhados e 

sobre o andamento das atividades. 

A quantidade das informações fornecidas varia de acordo com o sistema de 

workflow. ARAÚJO & BORGES (2002) descrevem os dispositivos comuns a todos os 

sistemas : 

Mapa do processo (Process map) - O mapa do processo fornece uma 

visão gráfica do mesmo durante a sua execução, sendo possível 



identificar a seqüência de atividades e a situação em que cada uma 

delas se encontra. 

e Lista de trabalho (worklist) - Apresenta para cada participante as 

tarefas que requerem a sua atenção em um momento específico. 

Além dessas, outras informações de cunho mais administrativo podem ser 

analisadas, tais como prazos não respeitados, linhas críticas, profissionais 

sobrecarregados com inuitas tarefas. 

Eles também identificam outras informações que, quando fornecidas, 

permitem uma visão mais global dos processos, viabilizando a colaboração mais 

intensa entre os profissionais e o maior aprendizado sobre a organização: 

e Grupos, papéis e responsabilidades - Fornecimento de formas para que 

os membros compreendam o perfil do seu grupo e, conseqüentemente, 

as possibilidades de colaboração. 

e Interações - Fornecimento de informações que permitam a 

identificação de colegas que estão próximos em termos das atividades 

executadas, os que estão distantes e com quais a colaboração será mais 

eficiente. 

e Nível de participação - Fornecimento de informações sobre as 

colaborações voluntárias de cada profissional, sendo este um foste 

indício do comprometimento de cada membro com o processo como 

um todo. 

e Impacto das tarefas - Prover inforinações sobre a importância das 

tarefas para o processo; pode aumeiitar o grau de comprometimento 

dos profissionais. 

e FOCO e convergência - Prover informações sobre outros profissionais 

que executam a mesma atividade em outras instâncias do mesmo 

processo; pode viabilizar a colaboração entre esses profissionais. 

e Conflitos e divergências - Prover infosmações sobre o nível de 

coiiflitos ou divergências entre participantes que executam a mesma 

tarefa. Essa situação ocosse quando, por exeinplo, dois profissionais 

executam atividades de fomias distintas, estando sujeitos às mesmas 

condições. 



Embora normalmente fornecidas com o intuito de viabilizar ou facilitar a 

execução das atividades, esses dispositivos são importantes no momento em que se 

deseja reutilizar um processo e, conseqüentemente, são importantes para o sucesso da 

ferramenta aqui proposta, já que pesmitem que o pesquisador reconheça as 

características dos processos candidatos à reutilização e que possa determinar se os 

mesmos são úteis ou não no seu trabalho. 

- Ferramentas de ens instantâneas 

As ferramentas de mensagens instantâneas obtiveram sucesso no suporte à 

comuiiicação predominantemente informal. São basicamente sistemas de 

comunicação entre dois ou mais usuários que agregam mecanismos de percepção 

sobre a disponibilidade das pessoas cadastradas em uma lista de contatos. 

Embora absorvida de forma positiva no uso doméstico, a utilização dessas 

ferramentas ainda é discreta no ambiente de trabalho. Isso porque as ferramentas 

eilfi.entam a resistência de algumas organizações que a consideram motivo de 

desconcentração de seus funcionários e conseqüente perda de eficiência. Cabe 

salientar que essa resistência diminui gradativamente, principalmente em empresas 

onde a comunicação entre empregados ou com clientes geograficamente distribuídos 

precisa ser realizada com freqüência. Alguns autores mais entusiastas afirmam que, no 

fut~~ro,  essas ferramentas serão aceitas e utilizadas de forma tão natusal quanto o e- 

mail. 

A gestão de conhecimento vem ganhando cada vez mais impoi-tância em todas 

as esferas produtivas da sociedade. Essa prática também é necessária no ambiente 

científico, porque o conhecimento é o item mais importante para a realização do 

trabalho científico, na medida em que é, ao mesmo tempo, o seu principal instrumento 

e produto. 

Nesta seção, serão apresentados os temas relacionados à gestão do 

coiilieciinento. Primeiramente, será explorado o conceito de conhecimento. A seguir, 

serão expostos os principais conceitos relacionados à Gestão de Conhecimento. Por 

fim, será descrito como esses conceitos se enquadram no trabalho cientifico e, mais 

precisamente, na abordagem para reutilização proposta no Thoth. 



.I - Conhecimento 

A definição do que é conhecimento não é tão simples quanto parece, pois 

normalmente seu significado é confundido com outros conceitos, como o de 

informação. Por isso, tão importante quanto a definição de conhecimento, é a 

diferenciação desses outros conceitos. Isso é realizado por DAVENPORT & 

PRUSAK (1998), que fazem a identificação de quatro conceitos distintos: dado, 

informação, conhecimento e ação. Conforme apresentado na figura 3. 

Figura 3 - Hierarquia do conhecimento Oavenport e Prusak) 

Na figura, os elementos são ordenados de forma que cada um represente uma 

base para o outro. Os dados são coleções de fatos, medidas e estatísticas. As 

informações são dados dotados de relevância e propósito, exercendo alguma 

influencia sobre o julgamento do indivíduo que as utiliza. Já o coiheciineiito tem 

embutido em si valores como sabedoria e intuição dos agentes envolvidos. Por fim, a 

ação é conceituada como algo que se faz com o conhecimento, que pode ser 

caracterizada pelas decisões e atitudes tomadas para agregar valor ao que é realizado. 

Em alg~ms trabalhos, como em (MORESI,2000), a hierarquia é modificada, sendo o 

conceito "ação" suplantado pelo conceito "sabedoria", que, segundo o autor, 

representa o coi41ecimento contextualizado relevante que permite atuar com vantagem 

em um determinado ambiente ou situação. 

A diferenciaqão apresentada acima é importante para se visualizar que o 

conhecimento está intrinsecamente relacionado ao processamento realizado sobre as 

informações, e é condicionado às experiências, valores e crenças do seu detentor. Essa 

noção pode ser ratificada através da definição realizada em (DAVENPORT & 

PFKJSAK,1998), para os quais o conhecimento pode ser definido como "uma mistura 

fluida de experiências, valores, informação contextual, discernimento de especialistas 



e intuição einbasada, provendo um ambiente e uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e informação". 

Existem diversas classificações distintas para o conhecimento na literama, 

sendo que cada uma considera um aspecto diferente. Micl~ael Polanyi (OLIVEIRA, 

2003) adupt (POLANYI, 1983) diferencia o conhecimento em tácito e explícito. O 

coiilieciinento tácito é difícil de ser asticulado na linguagem formal. É o conhecimento 

pessoal incoi-porado a experiência individual, envolvendo fatores intangíveis como as 

crenças, perspectivas e o sistema de valores de cada indivíduo. Já o conhecimento 

explícito, é articulado na linguagem formal mais facilmente pelo uso de expressões 

gramaticais, expressões matemáticas ou lógicas, manuais, especificações e assim por 

diante. Dessa forma, é mais facilmente transferido entre os indivíduos. 

Uma segunda classificação é realizada por LAKATOS & MARCONDI (1 991) 

, que separam o conhecimento em religioso, filosófico, popular e científico. 

O coid~ecimento religioso é o aceito pela fé teológica. Esse conhecimento é 

apoiado em doutrinas de proposições sagradas e direcionado a compreensão do 

mundo em sua totalidade. O conhecimento religioso caracteriza-se por ser valorativo, 

advindo de inspiração, sistemático, não verificável e falível. 

O conhecimento filosófico baseia-se no filosofar, é a tentativa de decifrar cesta 

interrogação e exige um método experimental. O objeto da análise da filosofia são 

idéias, relações conceituais e exigências lógicas, que não são redutíveis a realidades 

materiais e, por essa razão, não são passíveis de observação sensorial direta ou 

indireta (por instrumentos), como a que é exigida pelo conhecimento científico. 

O conhecimento vulgar ou popular, muitas vezes denominado de senso 

comum, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela 

natureza do objeto conhecido. Os dois se diferenciam pela forma, o modo ou o 

método e os instruinentos do "conhecer". Isto é, o conhecimento comum é adquirido 

sem ser procurado, sem reflexão ou aplicação de métodos. As infosmações são 

assimiladas por tradição e experiências causais e ingênuas. 

O conhecimento científico vai além do empírico, pois se preocupa não só com 

os efeitos, mas principalmente com causas e leis. Ocorre de forma lenta, sendo um 

processo contínuo de construção, com um complexo processo de pesquisa, análise e 

síntese. "É uma busca constante de explicações e soluções, e a reavaliação de seus 

resultados". O conhecimento científico é o resultante das atividades científicas, e o 



seu objetivo é demonstrar, mediante argumentos, uma solução proposta para um 

problema relativo a um determinado tema (SEVERINO, 2002). 

A gestão de conhecimento tem se tornando um tema cada vez mais importante 

nas organizações, consolidando-se como foi-te tendência na área de gestão 

empresarial. Segundo Druclcer (FREIRE-MAIA, 1995), as organizações perceberam 

que a dinâmica da sociedade atual é regida pelo conhecimento, o que impõe a 

necessidade de se estar sempre preparado para responder às mudanças provenientes 

do ambiente, refletindo-as na própria estrutura organizacional. Assim, o conhecimento 

organizacional é o fator que pesmite criar uma vantagem competitiva, de forma a 

elevar o nível de qualidade dos bens, seiviços e métodos. 

As empresas estão tornando-se produtoras e consumidoras intensivas de 

conhecimento, que está rapidamente assumido o papel de principal recurso para a 

organização ante o capital, os recursos físicos e o trabalho manual. O conhecimento é 

um importante elemento quando é necessário realizar modificações, cada vez mais 

freqüentes devido à constante diminuição do ciclo de vidas dos produtos. 

Segundo HOWARD (2000), as organizações tem de estar preparadas para 

abandonar estratégias e inetodologias a fim de ser possível constiuir novos produtos. 

Essa postusa é necessária pela volatilidade de um mercado composto por clientes, que 

têm acesso diariamente a novas informações, tecnologias e produtos, desejando 

novidades e maior qualidade naquilo que consomem, e por competidores ávidos por 

fatias cada vez maiores desse mercado. Posturas conservadoras em um ambiente 

como esse podem fazer com que os produtos fiquem inadequados e, 

conseqüentemente, que a empresa perca o seu espaço. Esses novos produtos, 

tecnologias e informações trazem para dentro das organizações uma quantidade 

crescente de conhecimentos que precisam ser administrados. 

Além disso, a troca de informações realizadas pelos profissionais quando 

aprendem, criam e compartilham conhecimentos é realizada de forma mais intensa 

que no passado. Essas trocas, por sua vez, são realizadas por meios formais ou 

informais. Os canais de comunicação informais permitem que conhecimentos tácitos 

sejam trocados entre colegas. Não prestigiar esses processos pode fazer com que o 

coiiheciinento tácito de cada funcionário seja perdido no momento em que os mesmos 

saiam da empresa. De fato, o sucesso das organizações está associado a sua habilidade 



de criar novos conhecimentos de foima consistente, disseminá-los rapidamente, 

asmazená-10s e colocá-los em novos produtos e serviços. 

A partir do exposto acima, é possível visualizar que o papel da gestão de 

conhecimento é propiciar à organização a possibilidade de responder à volatilidade 

dos ambientes interno e externo, através da valorização da troca de conhecimento 

entre os profissionais e a alimentação contínua do conhecimento organizacional. 

A gestão do conhecimento não é uma disciplina nova no âmbito da 

administração das organizações, e é objeto de uma variedade de abordagens, 

definições e percepções nem sempre concordantes, sendo que nenhuma dessas 

abordagens foi aceita de forma coilsensual (CLARK & CASTRO, 2002). 

Algumas dessas abordagens enfocam a gestão de conhecimento no âmbito 

meramente técnico. Propiciam o controle do conhecimento explícito através do uso de 

dispositivos computadorizados, ferramentas groupware e ferramentas de apoio à 

decisão. Essa abordagem pode ser observada em algumas conceituações encontradas 

na literatura como, por exemplo, a fornecida em (BARROSO & GOMES, 1999): 

"seria possível definir gestão de conhecimento como o trabalho de gerenciar 

documentos e outros veículos de informação e de conhecimento, com o objetivo de 

facilitar a aprendizagem da organização (entendimento)". 

Entretanto, essas abordagens não dão a importância apropriada aos 

profissionais, principais envolvidos na construção de uma estrutura eficaz para a 

gestão de conhecimento organizacional. Dessa forma, é correto afismar que a 

construção de poderosas redes e o desenvolvimento de intranets robustas não é 

suficiente como uma iiifra-estsutura eficaz de gestão de conhecimento. Ou como 

afirmado em (DAVENPORT & PRUSAK, 1998): "A tecnologia da informação é 

somente um sistema de distribuição e armazenamento para o intercâmbio do 

conhecimento. Ela não cria conhecimento e não pode garantir nem promover a 

geração ou o compartilhamento do conhecimento numa cultusa corporativa que não 

favoreça tais atividades". 

O iinpoi-tante é observar que o objetivo da gestão do conhecimento é otimizar 

os processos organizacionais, que têm como principal fator para serem executados de 

forma eficaz a capacitação e o envolvimento dos profissionais. O alcance de tais 

metas depende do desenvolvimento de uma cultura organizacional que incentive e 

valorize a comunicação, e encoraje as pessoas a compartilharem os seus 

conhecimentos e a buscarem ajuda quando desconhecem algum assunto. 



A gestão de conhecimento deve se preocupar com a criação, a captura e o 

fornecimento de conhecimento, e perrnitis que a pessoa coi-seta aplique o 

coid~ecimento correto no momento correto. Além disso, a gestão de conhecimento 

deve ser vista como uma atividade que pode até ter um começo no momento em que a 

empresa conscientemente toma atitudes para efetuar esse processo, mais que não deve 

ter um fim (TIWANA, 2000). 

A impoi-tância da figura humana no processo de gestão de conhecimento pode 

ser confirmada em (NONAKA & TAKEUCHI, 1995), que descreve o processo de 

criação do conhecimento, tanto o tácito como o explícito, como interações contínuas e 

dinâmicas entre essas duas formas de conhecimento. Essas interações podem ser 

vistas como uma espiral, iniciada pelos indivíduos e que vai evoluindo até o nível 

organizacional, quando o conhecimento passa a ser um patrimônio da organização. 

In tem alização Combinação 

Figura 4 - Espiral do conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1995) 

A conversão se dá de quatro formas, como pode ser visualizado na Figura 4: 

do conhecin~ento tácito para o conhecimento tácito (socialização), do tácito para o 

explícito (externalização), do explícito para o explícito (combinação) e do explícito 

para o tácito (intesnalização). 

Na socialização, ocorre a interação e a conseqüente troca de conhecimentos 

tácitos entre os indivíduos através do compartilhamento das emoções, modelos 

mentais, idéias e da percepção relacionadas a uma determinada situação, permitindo 

que práticas sejam observadas e depois repetidas em contextos diferentes do original. 

Na externalização, o conhecimento tácito é traduzido em conceitos possíveis 

de serem justificados, categorizados e contextualizados no âmbito organizacional. 



Quando essa atividade é desempenhada adequadamente, o conhecimento subjetivo 

passa a ser efetivamente compreendido e se toma útil para a organização como um 

todo, possibilitando a reutilização em desafios futuros. 

A combinação consiste na sistematização dos conceitos. Nesse modo de 

conversão, há a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito. Ou 

seja, os iiidivíduos trocam e combinam conhecimento através de documentos, 

manuais, reuniões ou redes de comunicação computadorizada. A reconfiguração das 

informações se dá através da classificação, acréscimo, combinação e categorização do 

conhecimento explícito, e leva a novos conhecimentos. Acontece, por exemplo, na 

criação do conheciineilto através dos cursos ou do treinamento nas escolas. 

A internalização compreende a incorporação individual dos conhecimentos 

explícito da organização. Nesse caso, o conhecimento orgailizacional se torna uma 

ferramenta para o crescimento de cada um dos seus profissionais. Para que esse 

processo seja efetuado, são necessárias a verbalização e a diagramação sob a forma de 

documentos, manuais ou histórias orais. 

Tais processos dependem predominantemente da figura humana. Logo, o 

importante para a organização é fornecer os meios para que as pessoas possam 

executá-los da forma mais natural possível, através de uma cultura organizacional 

propícia, constituída de políticas que incentivem a troca de conhecimento aliadas a 

ferramentas tecnológicas. 

o conhecimento cientí 

O interesse pela gestão de conhecimento surgiu das profundas modificações 

sócio-econômicas que tornaram o conhecimento um importante fator para o processo 

de produção, ao lado dos fatores clássicos como a força de traballio, máquinas e 

matéria-prima. 

Essas modificações repercutiram no ambiente científico, que despertou para a 

importância da gestão de conhecimentos, na medida em que suas atividades 

dependem basicamente de conhecimentos, muitas vezes complexos. Entretanto, é 

importante observar as diferenças estruturais existentes entre organizações 

empresariais convencionais e as instituições científicas. Tais diferenças demandam 

que sejam utilizadas estratégias e ferramentas diferenciadas no processo de gestão de 

coilliecimento de cada uma destas organizações. 



Uma diferença que necessariamente precisa ser analisada é o fato dos dados e 

sistemas científicos serem mais complexos do que os encontrados nos ambientes 

opesacionais. O dado científico é mais complexo tanto no seu significado quanto na 

sua estrutura, pois o dado científico pode estar relacionado simultaneamente a 

iníiltiplas inforinações ou perspectivas, como temperatura, clima e tipo de solo. 

Muitas vezes, é necessário consultar dados originários de diversas organizações, o que 

demanda um esforço adicional para a compreensão da semântica desses dados, ou 

para a realização de adaptações ou padronizações na estrutura física do mesmo, a fim 

de que possa ser utilizado em uma plataforma possivelmente diferente da qual ele foi 

criado. Não raramente, é necessário se coletar dados e conhecimentos de alto custo, 

oriundos das outras organizações, o que determina que sejam realizados esforços para 

a negociação e determinação de políticas de colaboração. 

OLIVEIRA(2003) identifica outros fatores motivadores para a definição de 

uma infla-estrutura para a gestão do conhecimento científico: 

e O capital intelectual da instituição não pode ficar associado 

exclusivamente a pessoas que detêm o conhecimento crítico, mas deve ser 

distribuído entre os membros de uma equipe de pesquisa. 

e Que seja possível a identificação de áreas de conhecimento com escassez 

de profissionais e, assim, planejar uma forma de adquirir tais 

conl~ecimeiitos, seja por treinamento ou contratação de pesquisadores 

externos. 

Que se torne possível o constante acompanhamento do nível de 

conhecimento de cada pesquisador. 

Dessa forma, o apoio das atividades com sistemas de gestão de conhecimento 

propicia uma gama maior de conhecimentos, informações e dados sobre o problema 

abordado, permitindo que incertezas possam ser minimizadas. Por outro lado, o 

próprio trabalho que se está realizando aprimora os conl.ieciinentos retidos na base de 

conheciineilto e na memória organizacional. 

Para se ter uma coinpreensão adequada de como ocorre a criação e a utilização do 

coiiheciineiito nos processos científicos, é necessário identificar as formas de 

conversão de conhecimento dentro de cada atividade desse processo, como ilustrada 

na 

Figura 5 .  



Figura 5 - Processos de transformação de conhecimentos no processo científico 

Quando ocorre a formulação do problema, os pesquisadores pesquisam o 

problema, aprendem e formam suas próprias opiniões sobre o mesmo (internalização). 

Além disso, parte do que é aprendido é estrutusado de forma integrada (combinação). 

Durante a coleta de dados, o pesquisador procura por novas fontes de 

informações sobre o problema para que suas idéias possam ser confirmadas, 

ocoi-i-eildo predominantemente o processo de combinação de conhecimentos. 

Durante a manipulação dos dados, o pesquisador confirma ou refuta suas 

idéias. Nessa fase, os resultados são geralmente discutidos entre cientistas, mas não 

em caráter definitivo, ocorrendo predominantemente a internalização e a socialização. 

Na filtragem e interpretação, o pesquisador realiza praticamente todos os 

processos de forma conjunta, isto é, ele avalia os resultados obtidos do trabalho. 

Dessa interpretação pode surgir novos conhecimentos e idéias (internalização), no 

entanto, esse trabalho é comumente realizado em consonância com outras pessoas 

existentes no grupo e com as quais esses resultados são discutidos (socialização). A 

pai-tir daí, os resultados obtidos já são mais definidos e, assim, são explicitados de 

maneira mais formal (externalização). 

Finalmente, deve ocorrer a disseminação do resultado formal do trabalho para 

toda a comunidade científica, correspondendo ao processo de externalização. 

O papel dos sistemas de informac;ão deve ser otimizar a forma como esse 

processo é realizado. Para isso, OLIVEIRA(2003) descreve as ferramentas e 

tecnologias atualmente utilizadas nas organizações de pesquisa para auxiliar a gestão 

do conhecimento, dividindo-as conforme área de atuação e propósito. São elas: os 

sistemas de banco de dados distribuídos e heterogêneos (SBDDH), as linguagens para 

padronização de dados científicos, os sistemas gerenciadores de modelos (SGM) e as 

bibliotecas digitais (BD). 



Para o deseilvolvimento deste trabalho, as observações se concentrain nos 

sistemas de wor.kJlow científicos, nas ferramentas de groupware e CSCW, 

anteriormente apresentados, e nas ontologias, utilizadas para auxiliar a coi~strução e a 

busca de conhecimentos na memória organizacional. 

- Memória o 

Um dos objetivos da gestão do conhecimento é incentivar o aprendizado 

organizacional. NONAKA & TAKEUCHI (1995) conceituam o aprendizado 

organizacional como um processo de mudança adaptativo e crescente influenciado 

pelas experiências passadas e focalizado na modificação e no deseiivolvimento de 

rotinas. Ele é uma base para o estabelecimento de estruturas que permitem a criação 

de uma "organização que aprende" (knowing organization), isto é, que analisa de 

forma crítica seus processos para que de alguma maneira possa melhorá-los. Por outro 

lado, o sucesso do aprendizado organizacional está fortemente ligado à construção e à 

utilização de mecanismos para preservar, manter e consultar os conhecimentos, ou 

seja, o desenvolvimento da memória organizacional. No contexto científico, a forma 

como os experimentos são executados, assim como os resultados que são obtidos, são 

elementos importantes na composição da memória, na medida que auxiliam na 

execução mais eficiente dos trabalhos futuros. 

Diversas definições de memória organizacional podem ser encontradas na 

literatura. Assim como o conceito de gestão de conhecimento, elas são influenciadas 

por diversas perspectivas e visões. Para CONKLIN(1996), por exemplo, a memória 

orgaiiizacioiial é o registro de uma organização personificada em seus documentos e 

artefatos. Por outro lado, EUZENAT (1996) descreve a memória organizacional como 

uma coleção de dados e recursos de uma organização, incluindo experiência de 

projetos, experiência na solução de problemas e raciocínios de desenvolvimento, entre 

outros. 

A definição realizada por EUZENAT(1996) parece mais adequada, na medida 

em que assinala a importância de contextualizar as informações, descrevendo a forma 

como foram adquiridas, modificadas e aplicadas em novas situações, de maneira que 

tais práticas possam ser repetidas no cotidiano da organização. 

A memória organizacional constitui a representação explícita dos 

conheciinentos de uma organização e, por isso, é um espaço onde as informações 



estão em evolução contínua, já que é alimentado diretamente pelos conhecimentos 

criados dusante a rotina normal de trabalho (FISCHER & OSTWALD, 2001). 

Segundo O'LEARY (1998), a memória organizacional é constituída de dois 

elementos: bases de conl~ecimento e ontologias. As bases de conhecimento 

armazenam fisicamente o conhecimento, enquanto as ontologias auxiliam a 

representação e recuperação do conhecimento nessas bases. 

As bases de conhecimento podem ser agrupadas segundo o tipo de 

conhecimento que armazenam. O'LEARY apresenta alguns tipos de bases de 

coilhecimento, dentre os quais: 

e Bases de conhecimento de compromissos - Contém informação sobre 

diferentes tipos de compromissos assumidos pela organização; 

e Bases de conhecimento de mell-iores práticas - Contém descrições dos 

processos da empresa que aparentam ser a melhor foima de realizar as 

atividades; 

e Bases de conhecimento de lições aprendidas - Contém informações de 

experiências de sucesso e fracasso da organização; 

e Bases de conhecimento de especialistas - contém descrições das 

habilidades, conhecimentos e competências dos membros da 

organização. 

aciocínio basea 

Uni dos importantes aspectos que deve ser considerado na construção da base 

de coid~ecimento é a estratégia de busca utilizada. Essa escolha depende 

predoininantemente do tipo de conhecimento que se deseja buscar e da forma como o 

mesmo está estruturado. Neste trabalho, a reutilização pode ser traduzida como a 

busca de práticas, experiências e dados -- enfim, conhecimentos -- contidos nos 

traballios científicos desempenhados em una  organização Esses trabalhos são 

estruturados como processos e armazenados em um sistema de workflow. Esse 

coiil.ieciinento é factual, na medida que representa como um problema ou situação foi 

tratado em algum momento. Atualmente, o método RBC vem sendo bastante utilizado 

par2 a realizar,ão de reutilizaqib de conhecimentos que possuem as características 

descritas acima. 



O RBC é um enfoque para a solução de problemas e aprendizado baseado em 

experiência passada. A resolução do problema é realizada a partir da recuperação e 

adaptações sobre experiências passadas, chamadas de casos, ai-mazenadas na base de 

casos. O princípio básico do RBC é de que "problemas similares possuem soluções 

similares". Dessa forma, um novo problema pode ser resolvido a partir da adaptação 

de uma solução conhecida para um problema similar (LEAKE & KOLODNER, 

2000). O RBC é amplamente utilizado nas atividades relacionadas com a recuperação 

e reutilização de informações em sistemas baseados em conhecimento. 

Uma das razões para a aceitação da abordagem é a própria forma como as 

pessoas tendem usualmente a categorizar as coisas através de ocorrências passadas. 

Os casos transformam conceitos abstratos em imagens reais, facilitando a descrição 

das situações (LEAICE & KOLODNER, 2000). Assim, o RBC é muito vantajoso em 

domínios onde a identificação e a caracterização de regras ou modelos são complexas 

e imprecisas, o que cei-tamente dificulta a construção de sistemas utilizando 

abordagens tradicionais. Nesses casos, para um especialista, pode ser mais fácil 

explicitar seus conlieciinentos, adquiridos durante anos de trabalho, através de casos 

concretos, em vez de tentar descrevê-los através da formulação de regras (VON 

WANGENHEIM & VON WANGENHEIM, 2003b).Quando se desenvolve um 

sistema baseado no RBC, quatro elementos prioritariainente devem ser considerados 

na definição da arquitetura: a representação do conhecimento, a medida de 

similaridade, a adaptação e o aprendizado (VON WANGENHEIM & VON 

WANGENHEIM, 2003 b). 

A representação do conhecimento está relacionada à forma da representação 

dos casos que descrevem as experiências concretas passadas. O caso, no contexto de 

um sistema RBC, pode ser definido como uma peça de conhecimento coiitextualizado 

que registra um problema, ou situação problemática, que foi total ou parcialmente 

solucionado. O caso é a espinha dorsal do sistema RBC e nele devem estar descritos o 

problema e a respectiva solução adotada. 

e é que determina a capacidade de encontrar um 

caso relevante para o problema atual e a definição de se esse caso é similar o 

suficiente e pode ser útil na resolução do novo problema, Esse 6 o aspecto mais 

importante a ser considerado, na medida em que está diretamente ligado à premissa 

básica do RBC de que problemas similares possuem soluções semelhantes. Por isso, o 

sucesso na aplicação da abordagem depende da escolha de um conceito de 



similaridade adequado para o domínio da aplicação e para a estrutura de casos 

utilizados. 

A adaptação está relacionada ao fato das situações representadas nos casos 

serem distintas da situação atual, sendo necessário se definir uma forma para adaptar 

os casos recuperados para o cenário atual. O a rendizado está relacionado à 

necessidade do sistema estar sempre sendo alimentado com novos casos, de forma que 

as novas experiências possam ser reutilizadas no futuro. 

O funcionamento adequado de um sistema RBC depende da execução de um 

coiijunto de atividades que visam a localização, a utilização e o armazenamento dos 

casos de forma adequada. Essas operações são representadas no modelo proposto por 

AAMODT & PLAZA (1994), chamado de ciclo RBC. Ele é composto de quatro 

operações básicas: recuperação, reuso, revisão e retenção (ver Figura 6). Essas 

operações são realizadas de forma cíclica, o que garante que a base de casos seja 

sempre sealimentada e esteja sempre atualizada. O ciclo é ilustrado na figura: 

Figura 6 - Ciclo básico de processamento em RBC (adapta o de (AAMODT & PLAZA, 1994)) 

Na atividade de recuperação, os casos são analisados através de seus 

descritores a fim de recuperar os casos mais similares armazenados na base. 

Os descritores são os atributos do caso que podem ser utilizados para 

classificação e futura identificação de cada caso no momento da busca. Por exemplo, 

em um sistema RBC construído para auxiliar a definição de pacotes de uma agência 



de viagem, alguns descritores seriam o destino e o custo dos pacotes previamente 

negociados. 

Na reutilização, a solução do problema (isto é, o novo caso) é constiuída a 

partis das soluções dos casos recuperados ou de parte delas, quando então são 

realizadas adaptações e modificações nessas soluções. 

A revisão corresponde à avaliação e ao testes realizados para se determinar se 

a solução adquirida realmente é útil. 

Na retenção o novo caso é efetivamente armazenado na memória. 

A realização das atividades contidas nesse ciclo depende do tipo de 

implementação realizada. BARTSCH-SPORL, LENZ et al. (1999) descrevem dois 

tipos básicos de sistema: os totalmente automáticos, onde a resolução dos problemas é 

realizada de forma autônoma e tem mecanismos de interação com o mundo para 

avaliar os resultados de suas decisões, e os sistemas de recuperação baseado em casos, 

que apenas auxiliam pessoas na resolução dos problemas, como uma extensão da 

memória do usuário, a quem cabe realizar o raciocínio e tomar decisões. 

Embora, normalmente, o ciclo ocoi-ie com a intervenção humana, muitas 

ferramentas RBC agem primordialmente como sistemas de recuperação e reutilização 

de casos, sendo que os outros passos, principalmente a revisão e a adaptação, são 

desempenhados pelos usuários do sistema (VON WANGENHEIM & VON 

WANGENHEIM, 2003 b) . 

Neste trabalho, a abordagem RBC é utilizada integrada com ontologias. Estas 

têm a função de propiciar conhecimento sobre o domínio de trabalho no momento da 

identificação dos descritores de cada caso e também na geração das consultas. 

As ontologias foram originalmente pesquisadas por um braço da filosofia que 

estuda a existência, o ser enquanto ser (ontos). Ontologias formais são propostas 

desde o século XVIII, incluindo contribuições recentes como as propostas por Carnap 

(1968) e Bunge (1977) (JURISICA, MYLOPOULOS et al., 1999). 

Na ciência da computação, o interesse surgiu através dos estudos realizados na 

área de inteligência artificial. Posteriormente, elas foram utilizadas em traball~os de 

outras áreas, como a lingüística computacional e banco de dados. Atualmente, podem 

ser encontradas no mundo várias iniciativas de desenvolvimento de ontologias em 

diversas áreas do conhecimento, como na tradução de linguagem natural, na 



engenharia, na medicina, no comércio eletrônico e nos sistemas de informações 

geográficas. 

No Brasil, uma iniciativa notável é realizada pela comunidade LMPL, um 

gi-upo de instituições que definem ontologias para a Plataforma Lattes (CNPQ, 2004). 

Essas ontologias são representadas através da linguagem de marcação XML (vindo 

daí o nome LMPL - Linguagem de Marcação da Plataforma Lattes) e têm por 

finalidade estabelecer entre as instituições de pesquisa e o CNPq uma forma comum 

de troca de informações sobre a plataforma. 

Do ponto de vista coinputacional, uma ontologia define os conceitos usados na 

descrição e na representação de uma área de conhecimento, sendo usada pelas 

pessoas, banco de dados e aplicações que precisam compartill.iar informações. Assim, 

nela se encontram os conceitos de um domínio e os relacionamentos entre esses 

conceitos (HEFLIN, 2004). A formalização imposta permite o desenvolvimento de 

algoritmos que realizam inferências a partir de um conjunto de fatos sobre o mundo 

ou a verificação da consistência de informações, facilitando o reuso do conhecimento. 

A utilização da ontologia propicia diversos benefícios (USCHOLD & 

GRUNINGER, 1 996) : 

e Ontologia para especificação: pode ser utilizada na produção de um 

vocabulário para especificar os requisitos para uma ou mais aplicações. 

Por exemplo, a ontologia pode ser utilizada como parte da 

especificação de requisitos no desenvolvimento de um sistema. 

e Padronização no acesso as informações: a ontologia facilita a 

comunicação entre pessoas e organizações, assim como a 

interoperabilidade, na medida em que reduz a confusão conceitual e 

terminológica oriundas das diferentes necessidades e dos diferentes 

pontos de vistas gerados a partir do contexto de cada organização ou 

pessoa. 

Realização de busca baseada em ontologia: o uso da ontologia para 

busca de recursos desejados (documentos, web yages, áudio) em bases 

de informações melhora a precisão da busca e reduz o tempo total 

gasto, pois quando não é encontrada uma resposta perfeita à consulta, a 

estiuhira semântica da ontologia capacita o sistema a retomar com 

respostas que são mais próximas da consulta. 



A utilização da ontologia neste trabalho se baseia justamente na facilitação das 

buscas dos processos que precisam ser realizadas a partir do momento que os 

pesquisadores de uma organização reconhecem os conceitos existentes na ontologia. 

A sua utilização durante a busca permite que as pessoas identifiquem mais facilmente 

os aspectos que levaram à escolha dos itens retornados durante a busca. 

e workflow e a ória organizaeional 

Sistemas de workJlow têm uma relação estreita com a memória orgailizacional, 

já que, embora tenham como objetivo primordial o auxilio à coordenação e à 

execução das atividades, as informações armazenadas nesses sistemas podem ser úteis 

em outras situações, visto que representam parte dos processos realizados e, 

co~~seqüei~teme~~te, guardam uma parte da realidade do dia-a-dia da organização. 

Segundo ZHAO (1998), um modelo de fluxo de trabalho pode ser considerado 

un tipo de metadado que engloba o conhecimento do processo em questão e parte do 

conhecimento institucional, e o histórico do workJlow contém conhecimento sobre 

casos típicos e exceções. Ou seja, no modelo dos processos está representado o modo 

pelo qual uma organização "percebe" e executa suas atividades, sendo possível 

identificar os diferentes tipos de conhecimento envolvidos, tais como as descrições de 

tarefas, os papéis e responsabilidades desempenhados pelos funcionários, regras e 

rotas. Por outro lado, as instâncias geradas pela execução de fluxos de trabalho 

constituem importante fonte de conhecimento sobre o negócio da organização, pois 

armazenam o conhecimento envolvido cada vez que o processo é executado e podem 

ser utilizadas para treinamento, melhorias de processos, pesquisa, identificação de 

erros comuns e na descoberta de regras de negócio vigentes na organização ainda não 

documentadas. 

No caso dos procedimentos científicos, a documentação permite a observação 

da forma pela qual uma pesquisa, ou experimento, foi executada, sendo útil, por 

exemplo, para evitar que os erros anteriormente cometidos sejam repetidos. Em 

alguns casos, a simples verificação de como um experimento foi executado pode 

permitir que dúvidas sejam sanadas sem necessidade de reexecução, economizando 

tempo - e recursos. 

Por essa perspectiva, o sistema de workfow é vantajoso ao permitir que, ao 

mesmo tempo em que as atividades são coordenadas e controladas, possam servir de 

fonte de conhecimento para outros pesquisadores no fuhiro e que todas essas 



operações sejam realizadas sobre uma estrutura conhecida (a do próprio sistema de 

workflow), padronizada e de fácil compreensão. 

Embora todo esse conhecimeiito esteja presente nos sistemas de workflow, em 

geral, eles têm como foco o controle e a coordenação das atividades, não possuindo 

formas mais adequadas para a exploração desses conhecimentos (ARAÚJO & 

BORGES, 2002). Por isso, é necessário o desenvolviinento de estruturas que 

permitam a consulta e a recuperação das informações de forma mais fácil pelos 

profissionais através de mecanismos de busca, filtragem e apresentação das 

informações coerentes com as atividades da organização. 

Como descrito anteriormente, no ambiente científico, as atividades têm o 

objetivo de permitir a compreensão dos feiiômenos e problemas estudados, sendo 

comum modificar parâmetros, abordagens e técnicas para posterior se-execução de 

experimentos e modelos sobre as novas configurações. 

Essas premissas foram consideradas e são os principais elementos trabalhados 

na concepção da ferrameiita Thoth. Isto é, cada instância em um sistema de workflow 

científico representa uma situação particular com atributos e execuções próprias 

específicas, condicionadas ao problema tratado. No caso do Thoth, é feita a analogia 

entre cada instância armazenada na base e a ocorrência de um caso, de forma que a 

abordagem RBC possa ser utilizada para explorar as informações contidas no sistema 

de workfow. 

Neste capítulo, foram apresentados uma série de conceitos e definições que 

motivaram o deseiivolvimeiito do Thoth. Primeiramente, foi apresentada uma 

descrição do ambiente de trabalho científico, a partir da qual foi possível identificar 

três fatores que influenciam diretamente na qualidade e na eficiência do trabalho. São 

eles: o uso do conhecimento de forma intensa, a necessidade de colaboração entre 

pesquisadores e a necessidade de se organizar e controlar as atividades que precisam 

ser realizadas. 

Para auxiliar a organização e a coordenação do trabalho, podem ser utilizados 

os sistemas de workflow científicosj desenvolvidos especificamente para dar suporte 

às características das atividades desenvolvidas durante o trabalho de pesquisa. A 

colaboração, por sua vez, pode ser realizada através ferramentas groupware 



desenvolvidas a pai-tir dos estudos realizados na área de CSCW, tais como e-mail, 

ferramentas de votação e dispositivos de mensagens instantâneas. 

Outro aspecto iinpoi-tante, o conhecimeiito, assume ao mesmo tempo o papel 

de principal produto do processo científico e também a principal ferramenta de 

trabalho do pesquisador. Em outras palavras, o pesquisador combina seus 

conheciinentos com os provenientes da colaboração com outros pesquisadores e 

resultantes dos estudos realizados, e propõem uma solução para o problema 

eilfientado, que, por si só, é um novo conhecimento. A prática da gestão de 

coiheciinento permite que as estratégias e as tecnologias aqui apresentadas sejam 

aplicadas de forma harmoniosa para o controle e utilização eficiente do conhecimento 

pelo pesquisador. 

Esses conceitos são importantes para demonstrar a viabilidade do Thoth, um 

sistema que alia a iinportância dos sistemas de workflow com a necessidade de se 

executar a gestão de conhecimento. O sistema foi idealizado para permitir que o 

pesq~~isador explore as atividades anteriormente executadas na organização e busque 

coilheciinentos que lhe possam ser úteis para a execução de suas próprias atividades. 

A estiutura do Thoth, seus módulos e modo de operação serão apresentados no 

próximo capítulo. 



Neste capítulo, serão demonstradas as características do Thoth, tema desta 

dissertação. O Thotli tem por objetivo viabilizar a reutilização de processos 

científicos. Dessa forma, será exposto como as características da prática científica e as 

ferramentas previamente apresentadas foram estiuturadas para a concepção e 

desenvolvimento desse sistema. 

Partindo da observação da demanda crescente por conhecimentos por parte dos 

cientistas durante a execução de suas atividades, este trabalho propõe um sistema para 

reuso de conhecimentos, na forma de fluxo de atividades, modelos científicos e dados 

durante a prática de um processo científico. O Tlioth é um sistema desenvolvido para 

a utilização através da web e é dotado de interfaces para consulta de uma base de 

processos científicos. A partir da análise dessa base e com a utilização da abordagem 

RBC, são fornecidos dados oriundos de atividades anteriormente executadas que 

podem ser úteis para a execução de uma atividade. 

Como apresentado anteriormente, o ato de pesquisas é bastante complexo, 

envolvendo muitas decisões nas quais o pesquisador precisa possuir ou localizar os 

recursos necessários para tomá-las em tempo hábil. 

As características do trabalho científico apresentadas anteriormente foram 

consideradas na concepção do Thoth, sendo elas a estruturação das atividades, a 

colaboração entre pesquisadores e a forte dependência de conhecimentos relacionados 

ao problema estudado. 

O primeiro fator está relacionado à necessidade de estruturas e controlar as 

atividades que serão executadas. Assim, um dos compoi-tamentos previstos é que as 

atividades científicas sejam armazenadas e estruturadas através de um sistema de 

workflow. Esse comportamento é o normalmente observado nos sistemas de apoio ao 

trabalho científico encontrados na literatura como o WOODSS (SEFFINO, 

MEDEIROS ei al., 1999) e o ambiente descrito por CHTN, LEUNG et al. (2002). 

Adicionalmente, parte da motivação para a construção deste trabalho é oriunda das 

observações realizadas durante o desenvolvimento dos ambientes Spatial Decision 



Szpport Collaborative System for Environment Design - SPECS (MEDEIROS, 2002), 

(MEDEIROS, SOUZA et al., 2001) e Gestão do Conhecimento Científico - GCC 

(SOUZA; OLIVEIRA et al, 2005), sistemas utilizados para apoiar a realização de 

atividades científicas inseridas em processos decisórios que utilizam sistemas de 

workflow para criação, controle e execução das atividades. 

O ambiente SPeCS tem por finalidade ajudar na tomada de decisão 

colaborativa em problemas ambientais, com fei-samentas que podem ajudar o grupo a 

lidar com todas as atividades desse tipo de projeto, facilitando a boca de 

conhecimento e disponibilizando ferramentas para ajudar na chegada do consenso. 

O GCC está sendo desenvolvido com o objetivo de auxiliar a gestão do 

conhecimento científico a pai-tir da observação do ambiente da COPPE - UFRJ, 

ajudando a formação de comunidades de pesquisadores e indicando oportunidades de 

colaboração entre membros ou equipes da instituição. O ambiente provê um sistema 

de workjlow para que os pesquisadores planejem e coordenem as suas atividades ou a 

do seu grupo. 

Em ambos os ambientes, cada processo é definido e executado de acordo com 

o problema específico tratado. Por isso, os processos decisórios e científicos apoiados 

não são estanques, como os processos operacionais, que são primeiramente definidos 

para então serem executados. Assim, quando uma falha ocorre em uma atividade ou é 

observado um comportamento inesperado, o processo pode ser redefinido com novas 

atividades para corrigir aquela problemática, ou para efetuar novas observações. 

Dessa forma, a adoção de sistemas de workJlow nesses ambientes não prioriza a 

automatização, mas a manutenção e controle das atividades, bem como a 

documentação dos processos, gerando um histórico dos mesmos. 

Outro fator importante estudado é a dinâmica do conhecimento envolvida 

nesses processos. Conforme descrito anteriormente, o pesquisador coleta e analisa 

grande quantidade de dados, executa simulações e desenvolve modelos, entre outras 

tarefas, que precisam ser planejadas. 

Durante o planejamento, os pesquisadores definem a sua estratégia para 

alcançar respostas e soluções para os problemas que motivaram a pesquisa. Planejar, 

nesse contexto, significa determinar quais simulações precisam ser realizadas; 

localizar, construir ou adaptar os modelos e dados, determinar quais documentos serão 

consultados e definir a seqüência adequada de execução das atividades que precisarão 

ser realizadas. Essa é uma atividade razoavelmente complexa, dependente de 



coilhecimentos oriundos de diversas áreas do saber e da habilidade de manuseá-los de 

forma eficiente. Tal multidisciplinaridade torna necessária a consulta a informações 

oriundas de diversos domínios. 

Além disso, é comum o excesso de dados e informação, o que torna difícil a 

localização daqueles mais adequados, sendo necessário um esforço extra para filtrá- 

10s. Por outro lado, domínios pouco explorados possuem escassez de informações, o 

que dificulta a execução do trabalho, tornando necessário adequar os modelos ao 

pequeno volume e a qualidade dos dados disponíveis. Esse problema ocorre, por 

exemplo, quando se realiza um estudo sobre regiões geográficas pouco estudadas. Por 

isso, se faz necessário prover meios para que os dados sejam disponibilizados de 

forma adequada para os pesquisadores. 

Baseado nas informações acima, um processo científico pode ser considerado 

como consumidor e, ao mesmo tempo, fonte de conhecimentos, na medida em que 

diversas formas de conhecimento são consultadas para a solução de um problema. Da 

mesma forma, q~~ando essa solução é encontrada, pode se caracterizar como uma 

informação íitil em novas situações. Por todas estas razões, é importante considerar os 

aspectos semânticos dos conl~ecimentos manuseados em cada atividade. 

Outro aspecto que deve ser observado é a colaboração. Durante a realização 

dos trabalhos, o pesquisador internaliza uma grande quantidade de iiiformações, 

forma suas próprias idéias sobre elas e formula novas idéias e conclusões sobre o 

problema estudado. Esses conhecimentos são de natureza tácita e, conseqüentemente, 

de difícil representação (SVEIBY, 2004). Prover meios para que os pesquisadores 

colaborem entre si pode mell.iorar o compartilhamento desses conhecimentos. 

Em resposta a isso, o Thoth possui como requisitos prover as seguintes 

funcionalidades : 

e Fornecer ferramentas para reutilização de atividades científicas; 

Prever que a reutilização ocorra em ambos os momentos do procedimento 

(planejamento e execução); 

e Mapear os conhecimentos utilizados e usá-los como principal parâmetro na 

busca por itens a serem reutilizados; 

Permitir a colaboração entre o usuário do sistema e os envolvidos no 

planejamento ou execução dos trabalhos consultados, permitindo que 

aspectos não representados possam ser descobertos e discutidos. 



3.1 .1 - Apoian eutilização em 

Como afirmado anteriormente, as características das atividades científicas são 

diferentes das atividades operacionais usualmente encontradas em organizações 

empresasiais. Essas diferenças influenciam na forma como essas atividades são 

executadas e como são representadas e armazenadas no sistema de workflow. 

No ambiente empresarial, o impostante é alcançar os objetivos delineados em 

cada atividade, e eventuais problemas durante a execução são tratados por 

dispositivos de controle de exceção e causam pouca ou nenhuma mudança na 

percepção que se tem das atividades, não modificando a forma como elas são 

executadas. 

O processo de fabricação de um de carro, por exemplo, tende a sofrer poucas 

inodifícações. Uma anormalidade, como a interrupção no fornecimento de uma peça, 

implicará em aplicação de medidas paliativas, como a compra da peça de outro 

fornecedor, para que a produção volte ao normal o mais rápido possível; contudo, não 

implicará na mudança da forma como o carro é fabricado. 

Processos dessa nahireza, sobre a ótica do sistema de workflow, possuem um 

ciclo de vida composto por duas fases bem separadas. Primeiro é realizada a 

inodelageni, quando uma equipe é formada para avaliar a forma como o processo é 

executado no mundo real, sintetizar as suas características e propor um modelo das 

atividades a serem executadas. Então, para cada ocorrência no mundo real, é criada 

uma instância fiel a esse modelo (LEYMANN & ROLLER, 2000). 

No ambiente científico, se objetiva a compreensão dos fenômenos, a adaptação 

dos modelos e o entendimento dos dados resultantes de experimentos, sendo comum a 

inodificação dos parâmetros, das estratégias e das abordagens utilizadas e também a 

reexecução das atividades. Esse comportamento pode ser melhor visualizado em 

(SEFFINO, MEDEIROS et al., 1999) que descreve um ambiente para suporte a 

análises ambientais. O processo é complexo porque é preciso realizar diversas 

escolhas, geralmente condicionadas à região estudada. 

Nesse tipo de ambientes, os processos são criados de forma contínua, isto é, as 

atividades de planejamento e execução são realizadas de forma intercalada pelos 

próprios executores, quando detectam a necessidade de modificações por causa de 

uma descoberta ou pela observação de algum comportamento inesperado. Além disso, 

cada vez que um problema ou fenômeno é estudado, a percepção a respeito do mesmo 



tende a se modificar na medida em que mais conhecimentos ao seu respeito são 

gerados. Isso infiuencia substancialmente a forma como cada especialista planeja, 

descreve e executa suas atividades, de maneira tal que cada profissional tende a 

executar cada um desses passos de forma distinta, de acordo com a sua familiaridade 

com o problema tratado. 

Esses fatores influenciam diretamente o modo como as atividades são 

armazenadas e, conseqüentemente, a forma como podem ser reutilizadas, já que, 

enquanto processos operacionais, obedecem fielmente o esquema modelo - instância 

do processo científico, ou seja, cada ocorrência representa um caso distinto e oferece 

oportunidades distintas de aprendizado. 

Assim, para a reutilização destes procedimentos ser realizada 

satisfatoriamente, são necessárias estratégias mais apropriadas para a identificação e a 

busca dos mesmos na base de casos, estratégias estas que possuem maior 

complexidade devido ao esforço para analisar os aspectos semânticos dos 

conhecimentos utilizados em cada instância analisada. Para satisfazes esses requisitos, 

o Thoth utiliza a abordagem RBC. 

Um dos benefícios da abordagem RBC é permitir que os problemas sejam 

resolvidos ininimizando a utilização de várias tentativas e a ocorrência de erros. Desta 

maneira, é dada aos pesquisadores a possibilidade de tomar as suas decisões com 

maior segurança. Quando esse objetivo é alcançado, o trabalho tende a ser realizado 

como maior eficiência e correção (DHAR & STEIN, 1996). 

Outras razões fundamentam a utilização da abordagem, como o fato dos 

sistemas RBC normalmente serem mais fáceis de serem construídos do que sistemas 

baseados em regras, já que estas, quando regulam problemas complexos, podem não 

ser completamente conhecidas. Mesmo quando conhecidas essas regras podem ser 

difícil de descrever ou traduzir para uma forma na qual possam ser 

coinputacionalmente exploradas (LEAICE & KOLODNER, 2000). 

O caso é o principal elemento de um sistema RBC. No Thoth, é feita a 

analogia entre as ocorrências dos processos executados pelos pesquisadores 

(instâncias) e os casos. A visualização da unidade de reutilização como caso provê 

uma forma de filtragem de coilhecimentos, diminuindo a sobrecarga de informações, 



já que a consulta é contextualizada sobre o universo restrito do problema tratado na 

ocorrência similar consultada. 

Conforme descrito previamente, o projeto de um sistema RBC deve considerar 

a fixação de quatro elementos básicos: a maneira como o caso é representado, a 

medida de similaridade utilizada durante a busca, a adaptação da solução para o 

problema atual e o aprendizado com o tratamento de cada novo problema. Outra 

questão é a forma como esses elementos se interligam e são utilizados e 

operacionalizados no ciclo de atividades do RBC. O projeto dessas características foi 

realizado tendo como alvo a adequação de cada elemento e de cada passo do ciclo à 

estiuhu'a de um sistema de workflow. 

No Thoth, o caso é basicamente uma instância do sistema de workflow 

cossespoiideiite a uma análise previamente executada. E importante salientar que cada 

uma dessas instâncias possui uma quantidade considerável de conhecimento com 

potencial de ser reutilizado. Cada documento, artefato manuseado, profissional 

envolvido, assim como as próprias informações do fluxo (roteamento das atividades, 

tempo de execução, datas) podem ser, de forma isolada ou combinada, úteis para a 

solução de um novo problema. 

A utilização de uma abordagem automática na adaptação de soluções se 

mostrou inviável nesse primeiro momento, quando características e aspectos mais 

iinpoi-tantes, tais como a aceitação do usuário, a facilidade de uso e o reconliecimento 

da utilidade dos casos sugeridos, precisam ser avaliados. Adicionalmente, o sistema 

foi projetado para ser utilizado em um ambiente de alta complexidade, onde a 

definição das regras para adaptação precisaria de um tempo dilatado para ser 

determinada. Dessa forma, se optou pela adaptação manual de soluções, onde o 

pesquisador ficaria responsável pela seleção e alteração dos atributos dos casos que 

efetivaineiite deseja reutilizar. 

o está relacionado com a maneira como as ocorrências no 

mundo real são traduzidas em casos no momento do armazenamento na base. Para a 

configuração desse elemento, é necessário realizar uma filtragein dos aspectos, das 

características e dos atributos da ocorrência no mundo real que serão descritos no 

caso. Na abordagem aqui proposta, seria equivalente à modificação da definição do 

modelo do processo que representa cada caso. Um modelo rico é importante para 



fornecer uma contextualização do trabalho e, muitas vezes, já possui diversas 

características omitidas durante a sua constsução pelo pesquisador. Por isso, concluiu- 

se ser inadequada qualquer modificação. 

O principal elemento a ser defínido é o critério de similaridade, responsável 

pela determinação do grau de correspondência entre os casos armazenados na base 

com o problema atual. Esse elemento está envolvido com diversos aspectos e 

componentes da arquitetura do Thoth e será explicado com maior detalhe na seção 0. 

Além dos elementos, as quatro tarefas conceituais componentes do ciclo RBC 

precisaram ser adequadas para o sistema de workflow, conforme apresentado na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Ciclo RBC aplicado ao sistema de ivorkfloiv 

A ocorrência do problema: no momento em que as atividades são planejadas, 

a consulta a outros trabalhos relacionados pode ser útil na escolha de abordagens, 

técnicas e ferramentas corretas. Por outro lado, no momento da execução, dúvidas 

sobre os resultados obtidos ou sobre o modo de se executar tarefas podem ser sanadas 

a partir da consulta às informações de uma pesquisa similar anterior, ou ao 

conhecimento dos participantes dessa pesquisa. 

Busca de casos similares: o pesquisador, após sentir a necessidade de 
. .  . 

informações adicionasj busca na base de processos aqiueles ma-is aplicá-veis à sitmgr,ão 

atual. 



ução: ao verificar as informações dessas instâncias, o 

pesquisador poderá reaproveitas a definição destas na definição do seu próprio 

processo de pesquisa, podendo definir as modificações desejadas, ou selecionar 

docuineiltos, dados, modelos e outros conhecimentos para serem reutilizados. 

Retenção de casos: em um sistema RBC a retenção de casos tem um papel 

fundamental por garantir que a base de casos seja sempre realimentada e atualizada. 

No caso do Thoth, um benefício esperado com a abordagem é que esse passo seja 

realizado com menor esforço, pois a fonte das informações analisadas é a base do 

sistema de work$low, a mesma utilizada para o controle das atividades de 

planejamento e execução. 

adedoscasos 

O aspecto mais importante a ser analisado na utilização da abordagem de RBC 

é a definição dos critérios utilizados para determinar a similaridade entre casos. A 

definição de uma abordagem adequada para a definição de similaridade é importante 

porque, sem ela, a receptividade ao sistema pode ser comprometida, já que o usuário 

pode não reconhecer a razão clara para a definição de um caso como adequado ao 

contexto do seu problema. Assim, podemos concluir que o conceito de similaridade 

está relacionado à utilidade dos casos na solução de um problema. 

Segundo WOLFS (1996), é muito difícil definir apriori a utilidade dos casos. 

Tanto a definição de similaridade, quando a determinação de utilidade é intuitiva e 

sensível ao contexto, dependendo das características do problema a ser resolvido, da 

área de pesquisa estudada e da percepção do usuário sobre o problema e o caso. Para 

exemplificar, voltasemos à comparação entre os processos do ambiente empresarial e 

do ambiente científico. No ambiente empresarial, as instâncias dos processos sofrem 

poucas variações e estão sempre relacionadas ao mesmo serviço ou produto. Nesses 

casos, a similaridade poderia ser definida sobre critérios como prazos, custos, 

períodos do ano etc. 

No ambiente científico, a definição de similaridade depende de fatores bem 

mais variados e subjetivos. Dificilmente dois trabalhos são realizados da mesma 

forma. Se isso ocorrer, provavelmente será para verificações ou correções de 

problemas da primeira execução, ou para teste de novas abordagens, técnicas e 

ferramentas. Entretanto, a percepção sobre o problema já será diferente, sendo 

necessário redefinir as atividades que serão executadas. 



A reutilização de conhecimento desejada no ambiente científico pode ser 

observada nas perguntas geralmente executadas pelos pesquisadores quando estão 

trabalhando: "Você sabe que já estudou esse assunto? Quem sabe usar esse software? 

Como se usa esse equipamento? Será que já não fizeram isso antes?". Essas 

perguntas, frequentemente escutadas em um laboratório, sintetizam o desejo de se 

localizar uma pessoa que passou por uma situação similar à estudada e que possua 

experiência para ajudar na solução do problema atual. 

No ambiente científico, é possível observas que a utilidade está vinculada aos 

conhecimentos utilizados e produzidos durante as tarefas, ou seja, à área do saber, aos 

modelos utilizados e aos aspectos semânticos dos dados manipulados, entre outros 

fatores. 

Para que seja possível o reconhecimento destas características, o processo de 

raciocínio do Tlloth é realizado com uma ontologia, utilizada para a classificação e 

posterior localização dos processos. A ontologia permite a representação dos 

conceitos existentes em um domínio do conhecimento de uma maneira que pode ser 

recoiiliecida pelos especialistas da área (GUARINO, 1998), e também permite que os 

aspectos semânticos que precisam ser mapeados sejam identificados e analisados de 

uma forma coinputacionalmente viável. 

A ontologia tem uni papel fundamental na arquitetura do Thoth. Ela viabiliza a 

definição de uma estratégia de definição de similaridade que propicia a compreensão, 

por parte do usuário, dos aspectos semânticos que levaram à sugestão de um processo. 

Dois desafios precisaram ser enfrentados para que fosse possível a utilização 

da ontologia. A primeira questão se refere à definição de um mecanismo capaz de 

deternlinar a similaridade entre os itens classificados pelos termos ontológicos. A 

segunda questão se refere à necessidade desse mecanismo também permitir o 

armazenainento e a recuperação dos itens classificados em tempo satisfatório. 

Na ontologia, estão definidos os conceitos e os relacionamentos entre eles. A 

forma como a ontologia é construída depende da aplicação a que ela se destina. A 

ontologia pode ser construída de duas formas: dependente do domínio ou genérica. 

Ontologias genéricas são mais generalizadas e têm como proposta a estmturação de 

diversas categorias. CYC (CYCOR?, 2004) e WordNet (PRINCETON 

UNIVERSITY, 2004) são exemplos de ontologias genéricas. Elas são geralmente 



grandes (em relação à quantidade de termos), mas não são muito detalhadas. No 

entanto, devido ao caráter universal que possuem, são de difícil construção. 

Para esta proposta, é mais interessante utilizar ontologias dependentes do 

domínio. Geralmente menores, elas provêem conceitos em um nível mais específico. 

Além disso, o conhecimento nelas existente sobre o domínio permite maior exatidão 

nas iiiferências e computações realizadas pela aplicação que a utiliza. 

Assim, a ontologia no Thoth permite que os processos sejam classificados com 

um vocabulário próprio ao dos profissionais que utilizarão o sistema, o que facilita a 

coinpreeiisão dos resultados da buscas. A ontologia também potencializa a busca e a 

definição da similaridade, como será melhor explicado na seção 0. 

O Thoth foi desenvolvido a partir dos requisitos obtidos com a obseivação do 

trabalho dos alunos, professores e pesquisadores do LABHID. Os estudos 

desenvolvidos por esses pesquisadores estão relacionados aos fenômenos liidrológicos 

e sociais das bacias hidrológicas brasileiras (ver capitulo 4). Por isso, foi necessário 

criar uma ontologia de domínio com conceitos relacionados a essa área. 

Segundo NOY & MCGUINNESS (2001), uma ontologia pode ser construída 

seguindo os passos descritos abaixo: 

c Definição das classes da ontologia; 

Organização dessas classes em uma hierarquia taxonômica; 

Definição dos atributos das classes; 

Alimentação das classes com suas respectivas instâncias. 

Nesse caso, produto resultante é não só a oiitologia, mas também uma base de 

conhecimento, já que existem instâncias das classes. 

No contexto deste trabalho, a criação da ontologia se iniciou com a definição 

dos conceitos que precisavam ser representados. Para tanto, foi realizado um trabalho 

de identificação dos aspectos mais representativos do trabalho na área de hidrologia. 

Essa identificação ocorreu através da observação do dia-a-dia de trabalho dos 

pesquisadores e das interações realizadas com eles. 

O trabalho de um pesquisador na hidrologia geralmente está vinculado à 

observação dos fenômenos hidrológicos que ocorrem em corpos de água, como os rios 

e os lagos. Por isso, as pesquisas normalmente são contextualizadas através da bacia 



ou sub-bacia hidrográfica da qual este corpo massa faz parte. Logo, esse é um dos 

aspectos observados e categorizados. 

A bacia hidrográfica representa a área total drenada por um rio e seus afluentes 

(UNIVALE, 2004). Da mesma forma, cada afluente possui sua própria bacia 

hidrográfica, que é considerada uma sub-bacia da bacia principal. Essa estrutura foi 

inapeada da maneira apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 - Estrutura das bacias hidrológicas 

Na Fig~ua8.a~ as bacias hidrográficas são organizadas hierarquicamente 

através do auto-relacionamento part-of na classe "Bacia hidrográfica". Esse 

relacionamento simboliza a característica das bacias hidrológicas de serem compostas 

por suas sub-bacias e pelo próprio rio, mapeado através do relacionamento part-of 

entre as duas classes. Na Figura 8.b, é apresentada uma parte da representação dessa 

hierarquia na ontologia desenvolvida. 

Outro item tomado como referência são os modelos utilizados. Os modelos 

são abstrações simplificadas da realidade, construídos com o intuito de facilitar a 

resolução dos problemas através da representação das porções importantes daquilo 

que é modelado e ocultação de detalhes irrelevantes (PEREIRA & BAZZO, 2002). 

Na ontologia desenvolvida, a organização do modelo foi realizada obedecendo 

ao aspecto funcional (ex.: modelos de fluxo, modelos de transporte etc.), como 

ilustrado na Figura 9. 

0~iti.o aspecto privilegiado são os fenômenos analisados na bacia estudada. 

Exemplos desses fenômenos são a seca, a voçoroca e as inundações, entre outros. 



Figura 9 - Estrutura dos modelos 

Os conceitos foram coletados primeiramente de outras ontologias relacionadas 

à área de hidrologia. São exemplos destas a Ontology for Geographic Information 

(ISLUM, BERMUDEZ et al., 2004), que possui informações sobre metadados 

geográficos; a Ontology for Surface Water and Water Quality Models (ISLUM & 

PIASECKI, 2004), uma ontologia constituída com modelos numéricos para vazão e 

qualidade da água; e a ontologia com entidades hdrológicas desenvolvida por Luiz 

Bermudez (BERMUDEZ, 2004). Outra fonte utilizada foi o glossário de termos 

liiidrológicos, disponibilizado pela Agência Nacional de Águas - ANA. Os dados sobre 

as bacias liidrológicas foram obtidos a partir de informações da própria ANA e de 

outras instituições, como a SERLA, órgão gestos de recursos hídricos do Rio de 

Janeiro, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Entretanto, a maior 

parte da ontologia foi constituída a partir da colaboração com profissionais do 

LABHID. 

Como explicitado anteriormente, ontologias são estruturas flexíveis e 

extensíveis. O Thoth foi concebido respeitando esse preceito. Dessa forma, é possível 

realizar alterações na ontologia sem nenhum prejuízo ao funcionamento do sistema. 

Além disso, é importante observar que o desenvolvimento da ontologia não se limitou 

aos conceitos relacionados aos três aspectos selecionados para a definição da 

similaridade. Nela foram inseridos outros conceitos importantes no domínio da 

engenharia e hidrologia. 

A utilização desses conceitos no processo de busca pode ser realizada em uma 

segunda etapa, quando a aplicabilidade da ferramenta for efetivamente avaliada, assim 



como a sua receptividade. De fato, esses aspectos são configurados, e a seleção de um 

novo aspecto para ser considerado durante a busca coiresponde à seleção de um nó na 

ontologia, que passará a funcionar como raiz de mais uma hierarquia, como ilustrado 

na , que apresenta a configuração atual, com os aspectos modelo, bacia hidrográfica e 

fenômenos selecionados. 

Figura 10 - Ontologia com aspectos atualmente selecionados 

Como apresentado anteriormente, a ontologia desenvolvida foi utilizada como 

base para a definição de similaridade entre os casos (processos armazenados) e 

também para a localização e busca desses itens na base. A forma como cada uma 

dessas atividades é desempenhada no Thoth será explanada nas seções 3.2.3.1 e 

Para definir a abordagem de similaridade, dois fatores foram observados: as 

características das atividades científicas e o tipo de resultado esperado com a busca. 

Inicialmente, se cogitou a utilização de estratégias menos refinadas, inclusive 

sem a utilização de ontologias. Nesse caso, seria utilizado um processo baseado na 

igualdade entre os termos. Por exemp10,um processo referente a Bacia do Rio 

Piabanha, só seria considerado similar a outro processo referente à mesma bacia. Essa 



estratégia se mostrou inadequada, pois como afirmado anteriormente, o número de 

casos relacionados a um tópico pode ser bastante restrito. 

Com a utilização da ontologia, é possível aumentar a quantidade de itens 

retornados a partir do momento que se considera, durante a busca, os itens 

categorizados com conceitos semanticamente próximos. Voltando ao exemplo do 

parágrafo anterior, a utilização da ontologia tornaria possível a percepção que a Bacia 

do Rio Preto e a Bacia do Rio dos Fagundes (ver Figura 8) compartilham 

propriedades com a Bacia do Rio Piabanha por serem compoiientes da bacia 

hidrogsáfica do Paraíba do Sul; conseqüentemente, itens relativos a esses dois rios 

podem ser retornados durante a busca. 

Definido o papel para a ontologia, o próximo passo foi analisar metodologias 

que auxiliassem na definição da similaridade entre os itens classificados a partir da 

ontologia. Assim, foram revisadas diversas abordageiis para definição de similaridade, 

dentre elas a apresentada por JIANG & CONRATH (1998), utilizada para medir a 

similasidade semântica entre palavras e conceitos; a definida em (RODRIGUEZ & 

EGENHOFER, 2003) e também a desenvolvida por BERGMANN & STAHLM 

(1988). 

No trabalho de RODRIGUEZ & EGENHOFER, a similaridade faz parte de 

uma metodologia para integração de ontologias, onde as classes similares são 

definidas através da comparação entre os seus nomes (se são sinônimos), da 

correspondência entre os seus atributos e da localização na ontologia. 

Já BERGMANN e STAHL determinam a similaridade a fim de estipular a 

similaridade entre objetos em uma hierarquia de classes. Embora o trabalho não tenha 

sido focalizado sobre uma ontologia, é importante observar que o desenvolvimento de 

uma ontologia utiliza idéias originárias do desenvolvimento dos modelos de objetos, 

se diferenciando pelo foco de desenvolvimento. Isto é, enquanto os programadores 

focalizam o aspecto operacional das classes, a construção da ontologia focaliza as 

propriedades estruturais das classes (NOY & MCGUINNESS, 2001). 

Embora o objetivo dos dois trabalhos apresentados seja distinto, as 

metodologias utilizadas seguem as mesmas prei-iogativas. Para ambos, a definição da 

similaridade entre &as classes 013- dois objetos pode ser realizada considerando a 

distância entre eles em uma hierarquia e também pelos atributos que os qualificam . 

No entanto, dado o propósito de cada metodologia, tais atributos são explorados de 

forma distinta. Quando se faz a integração, a verificação realizada tem o objetivo de 



identificar a correspondência entre as classes, a pai-tir da coi-respondência entre os 

seus atributos nas ontologias. Quando o objetivo é determinar a similaridade entre 

dois objetos, a análise é realizada sobre os valores dos atributos em cada objeto 

comparado. 

No caso do Tliotl~, o segundo enfoque é o mais adequado. Assim, a 

metodologia de BERGMANN e STAHL serviu como base para o deseilvolvimento do 

sistema. Nessa metodologia, a similaridade é definida através de dois passos: a 

definição das similaridades interclasse e intraclasse. 

A similaridade intraclasse é calculada a partir das propriedades comuns dos 

objetos comparados. Para capturar essas propriedades, a superclasse comum mais 

específica entre os dois objetos é identificada e a similaridade definida a partir dos 

atributos dessa classe. Nesse caso, uma função de comparação deve ser definida para 

cada atributo e a similaridade é obtida através de uma função de agregação aplicada 

sobre os valores de todas as comparações locais realizadas, como descrito na Equação 

1 : 

SIM intra(q,c) = @ ( S b i ( q . A  1 ,c.Al),. . ., simAn(q.An,c.An)), 

Equação 1 - Similaridade Intra-Classe 

Onde CD representa a função de agregação, q.Ai,c.Ai denotam os valores do 

atributo Ai, nos objetos q e c, que estão sendo comparados (se aplica também para 

consultas e instâncias), e SimA1 representa a similaridade local para o atributo Ai. 

A Equação 2 é um exemplo simples dessas funções. Nesse exemplo, a 

similaridade seria binária, isto é, os objetos só seriam similares quando os valores 

comparados fossem os mesmos. 

Equação 2 - função de similaridade local 

A similaridade interclasse tem o objetivo de explorar a semântica contida na 

esii-íítíí-a lierárquica das classes. Ela é iíiipoi-taiite poí-que evita que valores resultantes 

da comparação intraclasse sejam mal interpretados. Essa situação ocorre quando uma 

comparação entre dois objetos de classes distintas obtém um valor máximo de 



siinilaridade devido aos valores dos atributos comuns serem iguais. Nesse caso, a 

siinilaridade interclasse certamente atenuará esse valor de similaridade e tornará o 

resultado mais apropriado. 

A siinilaridade interclasse é definida através da atribuição para cada classe na 

hierarquia de um valor de similaridade Si E [0,1], respeitada a condição de que uma 

classe mais profunda na hierarquia necessariamente possua um valor maior de Si do 

que qualquer uma das suas superclasses. 

A siinilaridade total entre as instâncias comparadas é computada pelo produto 

da siinilasidade interclasse pela similaridade intraclasse: 

sim (q,c) = SIM intra(q,c) . SIMinter(class(q),class(c)) 

Equação 3 Similaridade Total 

onde class(q) e class(c) denotam as classe de q e c, que representam o par objeto- 

objeto ou objeto-consulta. 

A revisão das metodologias supracitadas forneceu subsídios para o 

desenvolvimento da inetodologia utilizada no Thoth. No entanto, outros fatores 

avaliados determinaram a simplificação da estratégia utilizada. 

O primeiro fator diz respeito a dificuldade na definição da similaridade 

interclasse. Assim como a própria construção da ontologia, a definição e a 

compreensão das propriedades de cada classes não é simples, mesmo para 

especialistas da área. Essa dificuldade também ocoil-e no momento da definição da 

forma ou função de comparação entre os atributos das classes. 

Além disso, a forma de definição de similaridade tem de ser harmôilica com a 

estratégia de recuperação e busca utilizada (que será explicada na próxima seção), 

prestigiando também a performance satisfatória das buscas. É importante observar que 

explorar exaustivamente toda a hierarquia de classes, definindo as duas similaridades 

para todos os casos armazenados, pode tornar o método ineficiente. 

Por isso, a estratégia de busca teve de ser modificada, dispensando a correção 

eteza do método de recuperação. Esses conceitos são introduzidos em 

(VON WANGENHEIM & VON WANGENHEIM, 2003a). O método de recuperação 

é considerado correto, se a relação de siinilaridade definida pelo método entre o caso e 

o problema atual também existe no conceito de similaridade implementado. Por sua 

vez, ele é considerado coinpleto, se toda a relação de similaridade representada no 

modelo do sistema se encontra no método de recuperação. 



Exemplificando, uma recuperação que analisasse todos os casos e também 

privilegiasse toda a definição de similaridade (no nosso caso, tanto a similaridade 

interclasse quando a similaridade entre os atributos) seria completa e correta. No 

entanto, ainda segundo (VON WANGENHEIM & VON WANGENHEIM, 2003a), a 

prova da correção e da completeza podem ser dispensadas em prol da eficiência do 

método. Assim, na abordagem utilizada, foi privilegiada a percepção cognitiva 

associada às hierarquias dos modelos, fenômenos e bacias hidrográficas. 

Dada essa explicação, é possível demonstrar como essas hierarquias são 

exploradas para a definição de similaridade. No caso dos modelos e fenômenos, a 

própria hierarquia da estrutura de classes é explorada. No entanto, a hierarquia das 

bacias hidrográficas é obtida a partir do auto-relacionamento apresentado na Figura 8. 

Os passos realizados para a recuperação dos processos são descritos abaixo e 

podem ser visualizados na Figura 11. A execução é limitada por um parâmetro que 

indica a quantidade de casos que devem ser retornados em cada busca: 

e O primeiro passo é localizar os casos classificados com os mesmos 

conceitos fornecidos na consulta. Supondo que a consulta tenha sido 

realizada com o conceito "Bacia do rio Piabanha", este seria o conceito 

utilizado na primeira busca. Se a quantidade de casos for suficiente, o 

processamento termina e os casos localizados são retomados ao 

usuásio. 

e Caso a quantidade de casos não seja suficiente, uma nova busca é 

realizada a fim de se localizar os casos classificados com os conceitos 

filhos, sinalizados na figura com o número 2. 

0 Caso a quantidade ainda não seja suficiente, são buscados os casos 

classificados com o conceito pai e com os conceitos irmãos, 

assinalados com o número 3 na figura. 

Nesse ponto, os casos localizados são apresentados para o usuário e o 

procedimento é finalizado, mesmo se a quantidade de casos retomados for inferior ao 

parâmetro da quantidade de retorno de casos desejada. Os processos são ordenados de 

acordo com o passo em que foram encontrados. 



Figura 11 - Representação dos passos para escolha de conceitos similares 

A busca foi implementada tendo em vista uma posterior utilização da 

similaridade intraclasse para a ordenação dentro de cada passo ou eliminação de 

casos. De fato, que as duas similaridades podem ser computadas de forma 

independentes e depois integradas. No caso específico da hidrologia, os atributos 

hidroinorfológicos de uma bacia ou de um rio, como vazões máxima e mínima, índice 

de salinidade e a profundidade máxima, podem ser considerados durante a busca. No 

entanto, critérios tão específicos que só poderiam ser explorados no nível da 

similaridade iiltraclasse, não foram avaliados como críticos para a aceitabilidade do 

sistema em sua fase inicial. 

ura física e reeu 

Como afirmado na seção anterior, uma preocupação no desenvolvimento do 

sistema é a definição de uma estratégia de similaridade eficiente, mesmo com o 

crescimento contíiluo da base de casos. Essa preocupação permeou a definição da 

estrutura física do armazenamento, que deve ser adequada para utilização com a 

metodologia de similaridade adotada. 

Na definigão dessa estrutura, alguns aspectos precisaram ser analisados. 

Primeiro, os casos são os processos ou atividades armazenados na base do sistema de 

workflow e a estrutura utilizada para identificar os casos tem de ser suficientemente 

independente para não necessitar da alteração da estsutura desse sistema. Além disso, 

com o crescimento das bases, torna-se cada vez maior o esforço para se acessar os 

casos e analisá-los durante a busca. Finalr~iente, existe a necessidade de se categorizar; 

os processos com a ontologia, o que certamente não pode ser realizado no momento 

ein que a busca é realizada. 



Esses três fatores determinaram a escolha de uma estrutura indexada de 

armazenamento e busca. Tal estrutura permite que todo o processo de categorização 

dos processos seja realizado previamente e que, no momento da busca, apenas os 

índices sejam consultados. Dessa forma, também é possível se obter um grau 

adequado de autonomia em relação à estrutura do sistema de workJlow utilizado, já 

que os índices podem ser mantidos em um local distinto ao das informações 

indexadas, o que propicia também um menor esforço na execução da consulta. Outro 

benefício reside na possibilidade de se realizar cálculos de similaridade com níveis 

maiores de complexidade. 

Definido o tipo de estrutura utilizada, o próximo passo foi escolher o modelo 

de indexação a ser utilizado, isto é, a forma como os indexadores devem ser gerados, 

armazenados e consultados. 

Como explanado em (SALTON & MCGILL, 1983), um processo de busca 

~ltilizando a indexação começa com a classificação dos itens indexados, isto é, a 

categorização desses itens com os índices, de acordo com a regra de indexação 

utilizada. Após a classificação, os índices são armazenados e finalmente são 

consultados, como demonstrado na Figura 12. 

Figura 12 - Processo de classificação (SALTON & MCGILL, 1983) 

Neste trabalho, a indexação é realizada a partir da ontologia. Assim, processos 

e atividades são categorizados com um ou mais conceitos ontológicos, como será 

descrito a seguir. 

k primeira etapa do processo de indexação é a realização da classificação dos 

itens, no caso do Thoth, os processos armazenados no sistema de workflow. 

Normalmente, estratégias de indexação são utilizadas para itens isolados, como texto, 



áudio ou imagens, o que não é o caso desse sistema. Por isso, foi preciso avaliar a 

estruma dos processos para se defrnir a maneira como os mesmos poderiam ser 

classificados. 

O propósito da reutilização aqui utilizada não se restringe apenas à estru'nra 

do processo em si, mas primordialmente aos assuntos que ele se relaciona. Dessa 

maneira, a classificação executada tem como função permitir a localização desses 

assuntos, sendo necessário definir quais são os componentes do processo que podem 

ser utilizados para esse propósito. 

Os componentes básicos de um processo são ilustrados na Figura 13, que 

representa o meta-modelo proposto pela W W C  (HOLLNGSWORTH, 1995). Desses 

componentes, os que efetivamente fornecem indícios dos assuntos tratados são as 

pessoas e grupos que desempenham as atividades (role), os dados utilizados 

(workflow relevant data) e os aplicativos utilizados (invoked apllications). 

Figura 13 - Meta-modelo da definição de processos (HOLLNGSWORTN, 1995). 

No protótipo atual, a classificação é realizada apenas sobre os dados utilizados. 

Essa escolha foi feita porque a utilização de pessoas e grupos demandaria a consulta 

ao perfil de ambos, o que, atualmente, não é possível. Além disso, considerou-se que a 

constiução desse perfil seria realizada a partir dos dados manuseados pelos executores 

durante a execução das suas atividades. Por outro lado, a utilização de um aplicativo 

pode fornecer indícios de modelos que são utilizados ou outros atributos mapeados na 

ontologia. No entanto, essa classificação é bastante complexa, dependendo do 

aplicativo utilizado e do grau de automação da fessamenta de workflow, sendo 

também descartada no primeiro protótipo. 



Os dados corsespondem a quaisquer informações utilizadas durante a 

realização das atividades. No caso do LABHID, por exemplo, os dados que são 

utilizados durante um trabalho são de vários tipos, dentre eles planilha de dados 

geográficos, documentos de texto com prospectos de uma região, mapas e dados 

resultantes da execução de modelos. 

A classificação ocorre no momento em que os processos são criados elou 

salvos no sistema de workflow. Três tipos de classificação são possíveis: a manual, a 

semi-automatizada e automatizada. Na manual, o usuário define quais conceitos são 

relacionados aos artefatos. A abordagem semi-automatizada pode ser utilizada a partir 

do momento que existam analisadores automáticos disponíveis para algum tipo de 

dado. Por exemplo, documentos de texto podem ser analisados por processadores de 

texto e o resultado disponibilizado para o usuário, que definiria quais conceitos 

poderiam efetivamente ser aplicados ao texto. 

A diferença entre a utilização de estratégias automáticas e semi-automatizadas 

está na exatidão obtida pela ferramenta que executa a extração de termos. Por 

exemplo, dados armazenados em tabelas de banco de dados possuem estruturas 

conhecidas e é provável que os conceitos possam ser facilmente identificados. Assim, 

é possível concluir que dados bem estruturados são fortes candidatos para utilização 

de estratégias automáticas de classificação. 

O protótipo atual não conta com nenhum dispositivo semi-automático ou 

automático de classificação. Entretanto, algumas ferramentas de processamento de 

texto, tais como a Judge (LIMI , RUNYAN et al., 2005) e a ConceptNet (LIU & 

SINGH, 2004), foram avaliadas em cooperação com outra tese em fase de 

desenvolvimento (MORENO, VIVACQUA et al., 2003) e podem ser utilizadas 

futuramente. 

A associação dos conceitos com processos e atividades ocorre de forma 

simples, respeitando a estrutura do meta-modelo (Figura 13). Após a identificação dos 

conceitos associados aos artefatos utilizados em cada atividade, esses mesmos 

conceitos são automaticamente relacionados às atividades nas quais esses artefatos 

são utilizados. Por sua vez, o processo do qual a atividade faz parte também é 

r,li?ssifir,ado com esses conceitos. 



os índices e rea 

Para a definição da forma de armazenamento dos índices, assim como da 

forma de consulta sobre eles, foi utilizado o modelo de busca proposto por KHAN( 

2000). O propósito original do modelo é viabilizar a busca de áudio, fazendo uso de 

ontologias para alcançar esse objetivo. 

Embora o modelo tenha sido inicialmente aplicado para áudio, segundo o 

próprio autor, a sua aplicabilidade é exteizsível a outros tipos de informações e se 

mostra adequado para a indexação também dos processos. 

O modelo foi concebido para utilização sobre um banco de dados relaciona1 e 

são necessárias duas tabelas. A primeira tabela é a de ligação entre a ontologia e o 

objeto classificado, e armazena o conjunto de índices e o identificados desse objeto. A 

outra tabela se refere às informações do próprio objeto indexado, como apresentado 

na Figura 14. Assim, após a etapa de classificação, os conceitos ontológicos são 

arniazenados em tuplas junto com um identificados do processo ou da atividade que 

foi classificado. 

Figura 14 - Modelo de busca baseado em ontologia (Adaptado (KHAN, 2000)) 

No momento em que uma busca é requisitada, é executada uma consulta SQL 

sobre a tabela de índices. A consulta é gerada automaticamente a partir dos critérios 

fornecidos na requisição de busca. Por critérios, entenda-se um conjunto de conceitos 

ontológicos que, direta ou indiretamente, são extraídos da busca. A consulta SQL é 

gerada a partir da estratégia de similaridade adotada, que foi explicada anteriormente. 

Nesse ponto, é seguindo um modelo booleano de busca. 

Como explicado anteriormente, os primeiros processos que são retornados são 

aqueles classificados apenas com os conceitos fornecidos na busca. Para exemplificar, 

suponhamos que um usuário trabalha em um processo relacionado com a bacia do rio 

Paraíba do Sul e esteja utilizando o modelo QTEC, de transporte de sedimentos em 

rios. Neste caso, seu trabalho seria identificado como o conceito "BACIA DO 



PARAIBA DO SUL", da hierarquia de bacias hidrológicas e "QTEC", uma instância 

dos inodelos de transporte. Para este caso, inicialmente só estes dois conceitos serão 

explorados e a consulta gerada é similar a demonstrada na 

select iiil .idgrocesso 
from meta-table ml,  meta-table m2 
wlierep.Id=ml.Id andp.Id=&.Id 

aid inl .TEM-LABEL = "PARAIBA DO SUL" 
and m2.TERM - LABEL = "OTEQ" 

Figura 15 - Consulta SQL gerada com termos originais da busca 

Essa consulta corresponde ao pimeiro passo da definição de similaridade, 

explicado anteriormente. Caso não sejam identificados processos suficientes, os 

conceitos considerados similares são adicionados, de forma que a consulta SQL 

realizada fica similar a demonstrada na Figura 16. 

Select ml  .idjrocesso 
from meta table ml,  meta-table m2 
wliere p . ~ d =  inl .Id and p.Id = in2.Id 
and (ml .TEM-LABEL = "PARAIBA DO SUL" or ml  .TEM-LABEL = " 

BACIA DO RIO JAGUARI" os .. ml .TERM-LABEL = " BACIA DO RIO 
PIABANHA" ) 

and (m2.TERMLABEL = "OTEQ" os m2.TERM.LABEL = "OTIS" OR . . . OR 
in2.TEM.LABEL = " WASPS" ) 

Figura 16 - Consulta SQL gerada com termos considerados similares 

Caso necessário, o terceiro passo é executado, com mais termos adicionados. 

Existe a possibilidade do crescimento excessivo do número de termos nas consulta. 

Ein um primeiro momento, não foi deseiivolvido nenhum dispositivo para evitar tal 

coinpoi-tameiito, sendo recomendado aos usuários que utilizassem conceitos mais 

específicos para evitá-lo. 

Também é importante ressaltar que, como resultado da estratégia de 

classificação utilizada, a estrutura de índices é gerada não só para os processos, mas 

também para as atividades e para os artefatos que compõem os processos. Dessa 

fosma, são utilizadas três tabelas de indexação / classificação. Uma para os processos, 

outra para atividades e outras para artefatos manipulados. 



Explicado o modo como ocorre a definição de similaridade e como a busca é 

realizada, esta seção apresentará a arquitetura do Thoth, isto é, seus módulos e a 

forma como se dá a interação com o ambiente. 

Uma das características desejadas no Thoth é o isolamento com os outros 

sistemas utilizados, como, o sistema de workflow. Esse fator deve ser considerado por 

causa da possibilidade, bastante provável, de não ser possível acessar diretamente a 

base de dados desses sistemas. 

Por isso, o Thoth fornece interfaces para que o usuário visualize os processos 

buscados. Por outro lado, ele interage com o sistema de workflow no momento em que 

precisa das iiifoimações para a realização das buscas, mas essas operações são 

realizadas de forma a não interferir na comunicação workflow - usuário e o 

fuilcionamento do sistema. 

Estrut~iralmente, o Thoth foi concebido como um conjunto de módulos 

organizados em três gsupos funcionais: as interfaces com o usuário, as interfaces com 

os sistemas externos e os componentes de busca e recuperação, como ilustrado na 

Figura 17. 

As interfaces com os usuários são o meio de comunicação entre os usuários e 

o sistema onde são apresentadas as informações buscadas. O gmpo de busca e 

classificação consiste no principal elemento do sistema e realiza a indexação e 

execução das consultas, explicadas anteriosmente. Finalmente, as interfaces com os 

sistemas externos realizam a consulta aos dados dos processos e dados oriundos de 

outros sistemas, como gerenciadores de documentos e gerenciadores de dados 

espaciais. 



Figura 17 - Arquitetura do Thoth 

As interfaces com o usuário representam os meios pelos quais as informações 

dos processos recuperados são visualizadas. O Thotl-i foi planejado para ajudar o 

usuário nos dois momentos do ciclo de vida das atividades: o planejamento e a 

execução. 

O apoio a ambas as fases é necessário porque os processos científicos tendem 

a ser sempre diferentes, ou seja, mesmo procedimentos bastante comuns, como a 

análise da qualidade da água do trecho de um rio, são executados de forma distinta, de 

acordo com as características geológicas do rio e da disponibilidade de dados da 

região. Nesse caso, torna-se útil ao cientista, durante o planejamento, saber detalhes 

de trabalhos que outrora foram realizados sobre condições similares a sua. Por outro 

lado, os parâmetros de configuração de modelos podem ser reaproveitados das 

execuções prévias, o que pode eliminar o esperdício de tempo nas tentativas de 

ajustes em execuções subseqüentes. 



Em termos práticos, o Thoth é um dispositivo de busca diferenciando-se pelo 

tipo de objeto que é localizado. Enquanto os dispositivos de busca são normalmente 

utilizados para itens como documentos, imagens e metadados, o Tlioth localiza 

processos. Essa localização é complexa, pois um processo é composto por diversos 

itens que podem influenciar na percepção de utilidade de um caso para cada usuário. 

Assim, quando um dispositivo de busca de documentos ou imagens é 

projetado, as interfaces têm como único propósito disponibilizar o item que foi 

buscado. No caso de um sistema RBC, a interface tem um papel importante no 

recoiiliecimento, por parte do usuário, da utilidade do processo. No entanto, este é 

caracterizado por uma infinidade de informações, sendo necessário definir quais 

destas realmente precisam ser apresentadas para o usuário. 

No caso do Thoth, seria necessário definir quais das informações do processo 

precisariam ser apresentadas para o usuário. No entanto, tal escolha depende 

basicamente do propósito de utilização da fei-samenta, que pode ser diferente de 

organização para organização. Por isso, as interfaces aqui apresentadas podem ser 

modificadas e novas podem ser constsuídas, de acordo com a identificação de novas 

demandas. 

3.2.4.1.1 - Consulta de processos 

As consultas constituem a forma básica de solicitar a recuperação de casos 

(processos) similares. Elas podem ser executadas de duas formas. 

No primeiro modo, o usuário configura os parâmetros a serem utilizados, isto 

é, define os conceitos ontológicos relacionados com os processos que deseja localizar, 

como ilustrado na Figura 1 8. 

O segundo tipo de consulta pode ser realizado quando o processo (ou a 

atividade) em que em que se está trabalhando já foi classificada. Neste caso é possível 

buscar os processos similares de acordo com as características deste processo. 

Embora atualmente o resultado das duas formas de consulta seja apresentado 

da mesina maneira, a última pode servir para a constiução de interfaces mais 

sofisticadas, como dispositivos de lições aprendidas, dispositivos de ajuda, sensíveis 

ao contexto e acionados automaticamente. 
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Figura 18 - Interface para realização de busca 

3.2.4.1.2 - Interfaces de visualização das infornzagões de processos 

As interfaces de visualização permitem ao usuário visualizar as informações 

pertinentes dos processos consultados. As informações que devem ser 

dispoiiibilizadas dependem das necessidades da organização em que o sistema venha a 

ser utilizado. No entanto, os elementos mais importantes dos processos científicos são 

os dados e conl~ecimentos manuseados, sendo estes o seu principal insumo e produto. 

Além disso, é natural colaborar em atividades científicas, portanto, é importante saber 

quem participou de uma atividade. Baseado nesses preceitos, as interfaces primárias 

desenvolvidas focalizam o acesso aos dados manuseados nas atividades e informações 

sobre os seus participantes. 



Figura 19 - Visualização de informações de um processo consultado 

A Figura 19 ilustra a principal interface de visualização do Tlioth. Nessa 

interface, é possível visualizas o fluxo de atividade e as informações sobre dados e 

artefatos maiiuseados, bem como sobre os participantes das atividades. As 

informações estão dispostas em quadros que serão explicados abaixo. 

No quadro 1, estão os dados do processo, ou seja, o nome, a descrição, a data 

de criação e o pesquisador responsável pelo processo selecionado. 

No quadro 2, se visualiza o uxo de ativida es, isto é, o diagrama 

representando o modelo do processo selecionado. O fluxo permite o acesso às 

informações de cada uma das atividades, que são detalhadas no quadro 3. 

No quadro 3, ocorre o detal amento de ativida es, onde as informações 

detalhadas das atividades podem ser verificadas. 

No quadro 4, ficam listados os artefatos o processo. Por artefato 

compreeiidemos qualquer documento, mapa, planilha, tabela, entre outros tipos de 

insumos, manuseados durante a realização do processo. A seleção de um dos aitefatos 

faz com que o mesmo seja detalhado no quadro 5. 

o, é possível visualizar as informações 

cadastradas do artefato selecionado e também efetuar o download do mesmo, caso ele 

esteja disponibilizado e possa ser utilizado. 



O quadro 6 apresenta os participantes do processo. Através das 

fuiicionalidades providas pelo módulo de colaboração é possível se comunicar com 

esses participantes. 

Caso as infoimações coletadas em um processo não sejam adequadas, o 

usuário pode visualizar outros processos similares, que são os itens listados no 

quadro 7. 

Um modelo de processo é uma abstração da forma como o processo 

efetivamente ocorre no mundo real. Dessa forma, muitos detalhes e fatores que 

influenciam o processo e sua forma de execução não são guardados. Mesmo sem 

esses detalhes, um profissional que participou do mesmo terá maior possibilidade de 

compreendê-lo, porque tem ciência dos detalhes omitidos. 

O mesmo coinportamento não pode ser esperado daqueles que não 

participasam da execução das atividades. Esses podem ter diversas dúvidas e, 

conseqüentemente, a compreensão do processo fica comprometida por não saberem 

das informações que influenciaram a evolução do processo, mas foram omitidas no 

histórico do mesmo. 

O módulo de colaboração tem o objetivo de amenizar essa situação, ao 

permitir que os usuários interajam com os participantes dos processos consultados. 

Assim, espera-se que as dúvidas sejam elucidadas, propiciando uma maior 

compreensão, por parte do usuário, daquilo que consultou (BOMFIM, CASTRO et 

al., 2003). 

O usuário pode se comunicar com os participantes através de dispositivos de 

mensagens instantâneas. No entanto, tal recurso só pode ser utilizado quando os dois 

pesquisadores estão utilizando tal dispositivo. Quando o participante não está 

disponível, a coinunicação pode ser iniciada através de um e-mail. 

Os inódulos deste giupo têm a função de realizar a classificação, indexação e 

busca dos processos e atividades. Essas atividades foram explicadas anteriosmente na 

seção 0. 



O módulo de classificação é responsável pela definição dos conceitos que 

devem ser atribuídos a artefatos, atividades e processos. 

A utilização de uma abordagem baseada em índices propicia diversos 

benefícios. Como o processo de classificação é realizado no momento em que os 

processos são salvos, essa abordagem permite que a classificação seja realizada sem 

maiores preocupações com a performance, já que os índices dos processos não 

precisam ser definidos no momento em que o usuário realizar uma consulta. Além 

disso, esse processamento pode ser realizado em segundo plano. 

Desta maneira, na classificação podem ser utilizados métodos com diferentes 

graus de complexidade e que demandem grande tempo de processamento. No caso do 

Thoth, isso é importante porque novas regras de classificação podem ser adicionadas a 

pai-tir do momento que são descobertas. 

Uma característica importante dessa etapa é que os processos podem ser 

classificados com qualquer conceito da ontologia, não se restringindo aos aspectos 

considerados na busca (bacias hidrológicas, modelos utilizados e fenômenos). Isso 

auxilia a parametrização da busca ao pesmitir que esses aspectos possam ser 

modificados sem grandes impactos no sistema. 

Tal característica é importante, porque, como foi assinalado anteriormente, o 

enfoque na utilização do sistema pode mudar, surgindo novos aspectos a serem 

explorados, assim como a própria ontologia pode ser modificada. Nesses casos, o 

administrador do sistema pode realizar a adequação dos aspectos através da 

navegação e seleção desse aspecto na oiitologia, como demonstrado na Figura 21. A 

realização dessa operação é equivalente à seleção de outra liierarquia, como 

demonstrado anteriormente (ver ). 



Figura 20 - Tela para escolha de conceitos (aspectos de busca) 

dulo de busca 

O módulo de busca é responsável pela recepção da consulta realizada pelo 

usuário e pela busca dos processos similares, sendo também o que realiza a definição 

de similaridade entre os processos. 

Ao contrário do que ocorre na classificação, todo o procedimento de busca é 

realizado no momento em que a consulta é executada. Dessa forma, o método de 

definição de similaridade deve ter sua complexidade equilibrada com a eficiência 

dessa operação. 

As interfaces com os sistemas externos são responsáveis pela comunicação 

com os sistemas que controlam as informações utilizadas no processo e que precisam 

ser avaliadas durante a busca ou apresentadas ao usuário. 

O desenvolvimeilto dessas interfaces facilita a utilização do Tlioth em outras 

organizações e a execução de manutenções, pois as modificações nos sistemas 

externos acarretam modificações apenas nessas interfaces. 

A principal interface desenvolvida é a responsável pela comunicação com o 

sistema de workflow. As outras interfaces po em ser necessárias porque os artefatos 



utilizados nos processos geralmente não são controlados pelo sisteina de workflow. 

Destacam-se nessa classe os sistemas gerenciadores de documentos, sistemas 

gerenciadores de metadados científicos e bancos de dados convencionais (SGBDs). 

Embora não possa ser tratado necessariamente como um requisito, a 

implementação do sistema está voltada para a internet e intranet. Essa escolha foi feita 

a pai-tir da observação de que é comum os pesquisadores trabalharem em lugares 

diversos e não só em sua mesa de trabalho, sendo útil o acesso a todas as informações 

relevantes em qualquer lugar em que se esteja. 

Em termos gerais, a plataforma de implementação do Thoth é composta pelo 

sisteina gerenciador de banco de dados, Microsoft SQL Serves 2000 (MICROSOFT, 

2003), com uso da linguagem padrão Structured Query Language (SQL ) e da 

linguagem de prograinação Java (SUN, 2003b). O ambiente utilizado para 

desenvolvimento foi o Microsoft Windows 2000 Serves (MICROSOFT, 2001) e o 

servidor de internet Apache Tomcat (APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2004). 

Para geração de páginas web com conteúdo dinâmico no servidor, a tecnologia 

escolhida foi Java Server Pages (JSP) (SUN, 2003c), por sua total integração com a 

linguagem Java. Além disso, para a operação com a ontologia foi utilizado o software 

Protégé (STANDFORD UNIVERSITY, 2003). 

Como assinalado anteriormente, uma das premissas no desenvolvimento do 

sistema é a fácil utilização em diversas configurações de ambientes. Esse objetivo 

também permeou a implementação do protótipo, realizada sempre com a tecnologia 

Java, que permite que o sistema possa ser utilizado no Linux, por exemplo. Dos 

produtos utilizados, o banco de dados SQL Serves é o único que só opera no ambiente 

Windows. No entanto, só foram utilizados comandos SQL padrões, o que torna 

possível a migração para outros bancos de dados, como, por exemplo, PostgreSQL 

(POSTGRESQL, 2003) ou Firebird (FIREBIRDSQL FOUNDATION, 2003), que são 

bancos de dados gratuitos. A seguir, alguns detalhes da implementação de cada um 

dos módulos do Thoth serão descritos. 

Seguindo a premissa de que o sistema everia ser para utilização na 

intranetlinternet, as interfaces de consulta e visualização de processos foram 



desenvolvidas como páginas web, utilizando a tecnologia Java /JSP. A escolha da 

linguagem Java se deve principalmente a necessidades do módulo de busca e 

recuperação, que serão explicadas a frente. 

Para que fosse possível a visualização do diagrama de atividades, foi 

necessária a utilização de Applets (SUN, 2003a) de visualização de fluxos, 

desenvolvida pela empresa Lassale (2004). 

O inódulo de colaboração conta com duas funcionalidades básicas, o envio de 

e-mails e o dispositivo de mensagens instantâneas. Para peimitir o envio do e-mail a 

partir das páginas JSP, foi utilizada a API JavaMail (SUN, 2004). 

Já os dispositivos de mensagens instantâneas são constituídos de dois 

elementos: o servidor e o cliente. Cada servidor possui seu próprio protocolo, que 

pode ser compatível com diversas ferramentas clientes distintas, conforme ilustra a 

Figura 21. 

Figura 21 - Arquitetura do módulo de colaboração 

A escolha das ferramentas utilizadas foi pautada pela necessidade de se 

acessar as informações de disponibilidade de cada pessoa nela cadastrada. Além disso, 

a primeira mensagem enviada a uma pessoa consultada pode ser enviada a partir da 

tela de visualização de processos. Dessa forma, as ferramentas devem ser integradas 

com as outras tecnologias utilizadas no desenvolvimento, isto é, o Java e o JSP. 

Conseqiientemente, optou-se pela utilização do servidor de mensagens instantâneas 

Jabber (JABBER INC, 2004) e pela utilização do cliente Exodus (MILLARD, 2004). 

Tainbéin foi necessária a utilização do Smack (TUCKER & DOMBIAK, 2004), uma 

API utilizada para a integração entre as páginas JSP e o servidor de mensagens 

instantâneas. 



usca e classifica~ão 

Diversas tecnologias distintas foram integradas para a constiução dos 

componentes responsáveis pela busca e classificação. A classificação, atualmente 

realizada de forma predominantemente manual, é feita pelo usuário que categoriza 

seus artefatos com os temos da ontologia, utilizando para isso páginas desenvolvidas 

em JSP. 

Como afirmado anteriormente, os termos utilizados para classificar os 

artefatos são automaticamente associados às atividades e processos em que tal artefato 

é usado. As associações entre os conceitos e esses itens persistem no banco de dados 

escolhido, no caso, o Microsoft SQL Serves (MICROSOFT, 2004). Assim, triggers 

desenvolvidos sobre o banco propagam os termos dos artefatos para atividades e 

processos. 

Adicionalmente, quando as interfaces foram explicitadas, foi afirmado que, 

por características dos componentes de busca, a plataforma JSP - Java deveria ser 

utilizada. Essa escolha foi originada principalmente pela utilização do Protégé para o 

controle da ontologia. Essa arquitetura é ilustrada na Figura 22. 

igura 22 -Arquitetura dos componentes de classificação e busca 

O Protégé é um editor de ontologias de código aberto, baseada em Java e 

desenvolvido pelo Stanford Medical Informatics e a Escola de Medicina de Stanford. 

Ele foi escolhido inicialmente para a edição da ontologia por ser gratuito. Além disto, 

sua interface é de fácil utilização, mesmo para usuários com pouca familiaridade com 

ontologias e sistemas de computador, como noimalmente são os especialistas de áreas 



diferentes da computação. Outro recurso importante do Protege é o provimento de 

uma API de desenvolvimento bastante robusta, que permite customizar as operações 

realizadas sobre a ontologia. 

A API foi utilizada pasa acessar classes e instâncias, e também para navegar 

na ontologia durante a definição de similaridade. O desenvolvimento foi realizado 

mais rapidamente e de forma mais simples, dado que os métodos disponibilizados 

isolam a complexidade inerente à operação em hierarquias, como, por exemplo, a 

estsatégia mais adequada de visitas aos nós. No entanto, para ser possível a utilização 

dessa API, os componentes de busca foram desenvolvidos em Java e encapsulados 

como beans, permitindo o acesso a partir das páginas JSP. 

O componente mais suscetível a modificações são as interfaces com os 

sistemas externos, pois sua construção está condicionada à estrutura coinputacional 

existente na organização em que o Thoth é utilizado. 

Geralmente, é interessante utilizar as API disponibilizadas pelos fabricantes do 

sistema. Tal situação ocorreu quando o sistema foi avaliado com o Oracle Worldlow 

(ORACLE, 2001). Embora útil na fase de testes, a utilização desse sistema no auxílio 

das atividades científicas é dificultada por ela ser desenvolvida para o suporte dos 

processos de produção das organizações. 

Assim, o protótipo e seus testes foram realizados sobre o sistema de workflow 

e controle de artefatos disponibilizados no sistema GCC, desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa de banco de dados da COPPE. Tal opção se mostrou viável principalmente 

pelo fato da ferramenta de workJlow prover suporte a atividades não estruturadas e 

semi-estruturadas, como são as atividades científicas. As APIs de acesso aos dados do 

GCC estão em fase de desenvolvimento e, por isso, não puderam ser utilizadas. O 

acesso aos dados dos processos e dos artefatos foi realizado diretamente na base de 

dados do sistema. Esse procedimento, no entanto, foi completamente realizado através 

dos beans, o que garantiu o isolamento adequado entre os dois sistemas. 

Neste capítulo, foram descritas as características do Tl-ioth, tema desta 

dissertação. O Thoth tem por objetivo a reutilizaqão de processos cienttíficos. Dessa 

forma, também foi descrita a forma como as características do ambiente científico 

uenciaram e se traduziram nos requisitos considerados na concepção do sistema. 



Ante essas características, a metodologia RBC se mostrou apropriada para a 

localização dos processos candidatos à reutilização. Portanto, também foi descrita a 

analogia entre os processos e os casos, e como outros elementos e operações 

necessárias em uma ferramenta RBC foram executados sobre um sistema de 

workflow. 

O desenvolvimento foi realizado a partir da observação do trabalho dos 

profissionais do LABHID. No próximo capítulo, serão apresentados a maneira como 

os traballios são desenvolvidos no laboratório e as possibilidades de utilização da 

ferramenta, bem como os testes executados. 



Realizada a explicação da arquitetura do Thoth e de suas funcionalidades no 

capítulo anterior, será agora apresentado como ele pode ser utilizado no mundo real. 

O desenvolvimento do Thoth foi motivado (e em grande parte abalizado) pelas 

observações realizadas iio LABHID. Neste capítulo, será realizada uma descrição do 

LABHID, dos problemas relacionados à reutilização de conhecimentos enfrentados e 

de como o Tliotli pode auxilias a resolução desse problema. 

O LABHID é vinculado à área de recursos hídricos do Programa de 

Engenharia Civil da mesma instituição, sendo composto por professores, engenheiros, 

doutorandos, mestrandos e estudantes de graduação que realizam diversos estudos 

relacionados à hidrologia, hidráulica, gestão de recursos hídricos e sistemas de 

infosmação geográficos, entre outros tópicos. 

O principal objetivo desses estudos é a identificação de potencialidades, 

liinitações e problemas das bacias hidrográficas brasileiras, a fim de ajudar na 

definição de políticas apropriadas para utilização dos recursos existentes nessas 

bacias. Essas políticas repseseiitam uma ferramenta de controle sobre a utilização da 

água, recurso cada vez mais escasso e fundamental para preservação da qualidade de 

vida da população. Os estudos são geralmente realizados em colaboração com as 

iiistituições governamentais nacionais responsáveis pela definição dessas políticas. 

Diversas questões relacionadas à água precisam ser analisadas, discutidas e 

solucioiladas. Algumas delas têm a ver com a definição da maneira mais apropriada 

de cobrar pelo uso da água, a escolha de metodologias para tratamento do esgoto, a 

elaboração de estratégia para controle de erosão e enchentes, e o estudo de viabilidade 

de implantação de culturas agrícolas ou indústrias diante da utilização dos recursos 

hídricos disponíveis. 

O primeiro passo para a realização desses estudos é a coleta de dados 

utilizados nas análises que precisam ser realizadas, como os dados climatológicos da 

região estudada, além de dados sobre o solo, a vegetação, índices de precipitação e 

rios que compõem a bacia. 



Além disso, dados sócio-econômicos são necessários para se avaliar o impacto 

das decisões tomadas na qualidade de vida da população ribeirinha e no 

desenvolvimento econômico dessa população, das cidades, das indústrias e dos 

produtores agrícolas, entre outras organizações existentes na área de influência dessas 

decisões. Entre estes dados, estão o perfil da área (se urbana ou mal),  número e perfil 

dos habitantes, iiúmero e tipo das indústrias, e quantidade de área destinada à 

agropecuária. 

Todos esses dados podem eventualmente estar disponíveis no laboratório, mas 

muitas vezes é iiecessário consultar fontes externas de informação, como a ANA a 

SERLA, o IBGE e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, entre outras. 

Para analisar esses dados, são necessários conhecimentos interdisciplinares. 

Por isso, o laboratório conta com pessoas oriundas de diversas áreas, como geologia, 

biologia, matemática, engenharia civil, cartografia, sociologia e geografia, que 

colaboram durante a realização das atividades. 

A forma como essa análise é realizada depende do objetivo do estudo. Para 

exemplificar, será descrito o estudo conduzido para definir uma estratégia de controle 

de fluxo d'água pasa irrigação e drenagem de canais através do uso de comportas. 

Esses canais estão localizados na região da Lagoa Feia, no norte do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O controle de fluxo d'água é necessário porque, em certos períodos do alio, 

plantações existentes ao redor dos canais podem ser inundadas se o volume de água 

não for controlado. Por outro lado, durante o período de seca, a água armazenada deve 

ser distribuída de forma equânime para atender o consumo dessas plantações. Assim, 

a análise tem o objetivo de defínir uma forma apropriada para abertura e fecllameiito 

da coinpoi-ta, além de definir como os proprietários de terra e beneficiados podem 

pagar pela utilização da água armazenada durante o período de seca. Nessa operação é 

preciso se considerar não só a necessidade daqueles que tem suas plantações 

inundadas ou sofrem com a seca, mas também o impacto das mudanças no regime 

natui-al paia os produtores que esperam que o canal tenha seu fluxo normal e que 

podem ser prejudicados no momento em que as comportas são utilizadas. 

Logo, definir a política que vai ser aplicada niio de~ende scí do conhecimento 

técnico-científico, utilizado para analisar os dados coletados, definir e aplicar os 

modelos estatísticos, matemáticos e liidrológicos utilizados na definição das 

características do canal, e na demanda hídiica de cada terreno, entre outros fatores. 



Isso deve levar em conta também as perspectivas e opiniões, nem sempre abalizadas 

nos critérios técnicos, dos responsáveis pelas áreas influenciadas pelas modificações 

realizadas, pois, dos interesses individuais de cada um desses responsáveis, podem 

surgir conflitos que precisam ser observados na definição da abordagem adequada. 

A maioria dos estudos realizados no laboratório possui perfil similar, isto é, 

são constituídos de atividades onde modelos e abordagens são combinados para a 

análise das características físicas da bacia do corpo d'água (rio, lagoa, canal) e 

intercaladas com atividades de avaliação e solução dos conflitos oriundos da situação 

original do canal, bem como da resultante das intervenções propostas ou realizadas 

sobre o sistema. 

es enfrentadas 

Para realizar as suas atividades de forma satisfatória, um pesquisador do 

LABHID eilfrenta diversas dificuldades, que estão relacionadas abaixo. Elas foram 

diagnosticadas durante a observação do trabalho ou por entrevistas realizadas no 

laboratório. Adicionalmente, é possível observar que elas são similares às dificuldades 

relatadas em outros ambientes descritos na literatura (CASTRO, OLIVEIRA et al., 

2003): 

Nenhuma informação sobre o an amento do processo é armazenada: 

em uma eventual ausência de algum dos envolvidos, não será possível 

definir como está o andamento das atividades do ausente e pode não ser 

possível dar continuidade aos trabalhos até a comunicação entre os 

participantes ser restabelecida. Outra possibilidade é a ocorrência de 

retrabalho; 

istórico das atividades não é armazenado: não ocorse o registro das 

atividades realizadas, não sendo possível definir como dados e artefatos 

foram utilizados. Geralmente, são feitos relatórios no fm de um estudo, no 

entanto, eles se concentram na descrição das decisões tomadas e dos 

impactos das mesmas. A metodologia, os dados e os artefatos utilizados 

são normalmente omitidos ou descritos de maneira superficial; 

8 conhecimento gera o não é armazena amente: Grande 

paste do conhecimento utilizado ou gerado durante a realização dos 

trabalhos não é documentado, o que prejudica o desenvolvimento da 



memória organizacional e faz com os novos conhecimentos gerados dentro 

do processo não possam ser armazenados para futuro acesso; 

usca de documentos e dados e ser executada: quando dados e 

dociimentos são pesquisados em fontes externas, algum tempo de trabalho 

é perdido para entender e transformar esses dados em um formato 

adequado. Nesse caso, tanto as transformações que foram executadas 

quanto a fonte original da informação podem ser perdidas. Além disso, não 

há ilenl.ium controle de qualidade sobre a coerência e usabilidade dos 

mesmos; 

e informação: para determinar os dados de solo, clima e 

censitários relevantes, há uma pesquisa dos registros bibliográficos sobre a 

região estudada no acervo do laboratório ou em fontes externas. Nesse 

caso, o especialista não possui nenhum parâmetro inicial de busca de 

informação, e, às vezes, encontra-se diante uma imensa quantidade de 

informação a ser analisada. 

A finalidade do Thoth é prover um sistema de reutilização de processos 

científicos, privilegiando os aspectos semânticos dos processos candidatos ao reuso, 

definido a similaridade entre eles e o estudo que está sendo realizado (BOMFIM, 

OLIVEIRA et al., 2005). 

No LABHID, o Tlioth é utilizado integrado ao GCC para que as dificuldades 

descritas acima possam ser eliminadas ou reduzidas. A seguir, é mostrado como os 

dois sistemas auxiliam no gerenciamento do conhecimento e podem ajudar na 

mellioria do processo de trabalho do laboratório. 

Nenlluina informação 

sobre o andamento do 

processo é armazenada 

O liistórico das atividades 

não é armazenado 

O GCC provi2 uma ferramenta de worlg'Tow, tornando 

possível a modelagem, o acompanhamento, o controle e 

o registro das tarefas. 

Uma base com modelos dos processos científicos é 

gerada a partir da criaqão e execuqão destes, fornecendo 

uma fonte de informações para a memória 

organizacional. 



O conhecimento gerado 

não é armazenado 

adequadamente 

Em paralelo com o sistema de ~ o r ~ o w ,  outras 

- Busca de documentos e 

dados difícil de ser 

executada 

- Excesso de informação 

ferramentas providas no GCC permitem que os diversos 

conhecimentos utilizados ou criados na execução dos 

processos possam ser armazenados na base de 

conhecimento do sistema. 

A partir do momento que os conhecimentos são 

armazenados, o Thoth provê meios para que as 

informações possam ser localizadas e reutilizadas 

durante a execução ou o planejamento de novos 

processos. 

O fato da busca ser baseada em casos similases torna 

possível que sejam localizadas informações já filtradas e 

contextualizadas em problemas e soluções úteis ao 

estudo atual. 

Na seção anterior, foi demonstrado como o Thoth auxilia a realização dos 

processos do LABHID. Outro cenário analisado para a utilização da ferramenta surgiu 

da colaboração entre o laboratório e as agências reguladoras do uso das águas. Estas 

existem no âmbito federal, estadual e municipal, e são responsáveis pela regulação do 

uso de água dos rios, lagos e reservatórios subterrâneos sob controle da sua respectiva 

Unidade Federativa. 

Um importante elemento de regulação utilizado por essas instituições é a 

concessão de outorga de direitos de uso da água, que consiste na definição de como e 

por quem os coi-pos de água podem ser explorados, através da concessão a usuários 

solicitantes (ANA, 2005). Assim, a outorga assegura o aproveitamento de forma 

eficiente da água, de acordo com os padrões de qualidade e quantidade satisfatórios 

para os usuários atuais e também para as gerações futuras (SRH-RN, 2004). Esse 

processo é melhor detalhado abaixo a partis dos procedimentos descritos na 

documentação da ANA, órgão responsável pela administração dos corpos de água 

federais. 

Através do processo de outorga, pode-se avaliar se um candidato a usuário 

pode utilizar a água de forma a não causar prejuízos para a região do 



empreendimento. Para isso, o processo é composto de três análises: a técnica 

(viabilidade do empreendimento), a hidrológica (a quantidade e a qualidade do coi-po 

de água) e a jurídica (o preenchimento dos requisitos legais impostos) (ANA, 2005). 

Dessa forma, é necessário analisar diversas informações, entre elas (ANA, 2004): 

Dados do corpo d'água - vazão, volume de água e localização, entre 

outros. 

O enquadramento do corpo d'água - Os rios são distribuídos em 

classes, que definem os níveis de permissão de emissão de poluentes, a 

fiin de se garantir a qualidade do mesmo. 

O tipo de uso - A utilização da água, para efeito de cobrança, se dá de 

três formas: captação, consumo e diluição. Na captação, o usuário 

utiliza a água mais a devolve à fonte após a utilização. No consumo, 

não ocorre devolução da água ao meio. Já a diluição está relacionada 

com o lançamento de poluentes e ao volume de água necessário para 

supoitá-10. 

O perfil do solicitante - A análise realizada é condicionada ao tipo de 

usuário solicitante, a paitir da identificação desse perfil, é possível 

definir quais parâmetros devem ser avaliados, bem com as obrigações e 

direitos do órgão outorgante e do usuário. Em sistemas de 

abastecimento público, por exemplo, onde o usuário seria um 

município, a avaliação deverá considerar as características físicas do 

sistema, a população atendida e as parcelas referentes aos setores 

comercial e industrial, entre outras variáveis. Outros tipos de 

solicitantes são indústrias, usinas l~idrelétricas, agricultores e 

pecuaristas. 

O porte do solicitante - O tamanho de uma indústria influencia no 

volume de utilização que será realizada.Neste caso, dados como área 

constmída e número de funcionários precisam ser avaliados para se 

estimar a demanda hídrica necessária. No caso de outros tipos de usos, 

como o agrícola, a área plantada serve para determinar essa demanda. 

Como assin~lado acima, o processo de outorga é composto de vhrias 

atividades que podem ser separadas em um contexto administrativo e jurídico, onde os 

documentos e os dados dos usuários são recebidos, seguindo as normas protocolares 

da ANA. Além disso, existe a análise técnica, que é a focaliza a nesse trabalho por 



ser a que contém as atividades técnicas conhecidas pelos profissionais do laboratório e 

pelos especialistas consultados. 

O procediinento técnico para expedição de outorga visa definir se as demandas 

informadas na requisição não provocam degradação ambienta1 irreversível ao meio e 

segue basicamente as seguintes etapas (ANA, 2004): (i) avaliação da compatibilidade 

entre a demanda apresentada pelo usuário e os usos para os q ~ ~ a i s  se destina; (ii) 

avaliação da disponibilidade Mdrica em termos quantitativos e qualitativos no local do 

empreendimento; (iii) avaliação do impacto do novo uso no recurso hídrico; e (iv) 

elaboração de recoinendações para o uso a serem expressas no ato de outorga. 

Embora o objetivo do processamento seja semelhante para todos os perfis de 

usuários, as variáveis que devem ser mapeadas e analisadas na definição da demanda 

hídrica dependem desse perfil e influenciam a forma como as atividades são 

executadas. 

Na ANA, os usuários são separados em nove perfis de uso: o abastecimento 

público e lançamento de esgotos domésticos, a criação animal, industrial, irrigação, 

mineração, obras liidráulicas, construção de pequenos açudes no semi-árido da região 

Nordeste, aqüicultusa e outros usos. Cada um desses perfis demanda um ou mais tipos 

de uso (captação, diluição ,consumo), sendo que modelos próprios são aplicados sobre 

os dados fornecidos para que se estime a demanda adequada. Por exemplo, variáveis 

censitárias e modelos estatísticos utilizados para avaliar o comportamento delas no 

tempo devem ser considerados para avaliar a demanda hídrica solicitada por u n a  

cidade. 

A Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta o 

processainento básico realizado para a outorga industrial em rios. Usuários industriais 

precisam captar água para utilizar na produção e operações administrativas, e também 

efetuar lançamento dos dejetos industriais no rio. 

Inicialmente, é analisada a demanda de captação, onde os dados da vazão 

requerida pela indústria, o teor de água no produto e o montante de água utilizado no 

processo fabril são analisados com os índices de produtividade, a fim de se estimar 

quanto de água é utilizada no uso consutivo (diretamente na produção) e no uso não- 

consutiw (higiene, subsist6ncia dos fbncionhrios etc.). Esses passos são representados 

respectivamente pelas atividades AO e A1 . 

A partir do momento em que essas duas vazões são definidas, verifica-se a 

consistência da captação solicitada (atividade A2). Nessa atividade, os especialistas 



buscam na literatua os valores de referência para utilização de água para o processo 

fabril conduzido pelo requerente. Modelos também são aplicados pasa definir, através 

da quantidade de íüncionários e do porte da empresa, o volume não-consutiva de 

referência. Os valores obtidos são comparados com os solicitados pelo requerente e, 

caso não sejam satisfatórios, novas informações são solicitadas e analisadas (atividade 

A3). 

Após o fim da verificação dos dados, é concedido o parecer sobre a vazão de 

captação solicitada (atividade A4). Nesse ponto, a vazão solicitada é comparada com 

a disponível no rio. 

Após a análise da captação, é realizada a análise da demanda de lançamento, 

onde se avalia a capacidade do rio de absorver os efluentes poluidores da indústria. 

Primeiramente, os valores de concentração de poluentes são analisados e comparados 

com valores de referência consultados na literatura (atividade 5). Duas concentrações 

são analisadas: a potencial e a remanescente. A concentração remanescente é obtida 

após o tratamento realizado antes do lançamento do efluente no meio. Já a 

concentração potencial é obtida antes desse tratamento, com a mistura de água e dos 

poluentes em seu estado bruto. Essa comparação visa avaliar se os valores fornecidos 

pelo usuário são condizentes com o que é fabricado, com o volume de produção e 

com o método de tratamento utilizado. 

Após a comparação, caso seja necessário, novos dados são solicitados ao 

requerente e analisados para eliminar as inconsistências identificadas (Atividade 6). 

Na atividade 7, a concentração estipulada como adequada é utilizada para definir qual 

vazão de água será necessária para realizar a diluição dos poluentes no rio. Também 

são obtidos os valores da Q7,10 e Qg5 do trecho do rio (LABHID & ANA, 2003). Esses 

valores de vazão são obtidos em séries históricas e representam, respectivamente, a 

média das vazões mínimas em sete dias consecutivos em dez anos de recorrência e a 

vazão mensal com probabilidade de 95% de ser excedida, e seivem para se estimar a 

disponibilidade hídrica mínima do rio. Esses valores são decrescidos da vazão 

ecológica, que é a mínima vazão que garante as condições ecológicas naturais do rio. 

Com esses dados, é verificado se a vazão solicitada pelo usuário é inferior à mínima 

disponível.Se isso ocorrer, existe a viabilidade técnica para a cessão do direito de uso. 



Finalmente, as observações, recomendações e resultados são estruturados no 

parecer técnico, que é o documento utilizado como base pelo corpo administrativo da 

ANA para a concessão ou não da outorga. 

Análise de vazEo de captnpío - Vazão de 
referência obtida a 

- Vazão de Água 
requerida 
- Teor de água do 
produto correspondente 
ao uso consutivo 
- Produção 

Verificação dos dados de 
uso consultivo enviados 

pelo usuário 

pai-til. de revisão da 
literatura para o 

co~isultivo a partir da 
demanda coiisultiva consistêiicia dos dados 

informados com valores 
de referências 

captação requerida 

Análise de demanda de lnncamento - Concentração potencial 
dopoluente em análise 

- Concentração potencial do -Concentração 
poluente obtida na literatura remanescente dopoluente 
-Concen fração B 

I de referências 

- Inconsistência 
1 , A 5 1  - Q 7 , 1 0 a Q g j  

/- Vazão ecológica 

Figura 23 - Fluxograma da análise de disponibilidade hídrica para Industrias dentro do processo 
de Outorga 

Assim como nos trabalhos do LABHID, a definição da outorga deve 

considerar também os conflitos que podem surgir pela modificação da disponibilidade 

hídrica a jusante oir a montante do ponto do rio no qual a solicitação foi feita, sendo 

necessário intercalar atividades técnicas com aquelas destinadas à eliminação de 

conflitos que possam surgir após a cessão da outorga. 

As dificuldades enfrentadas também são similares: a localização de dados de 

referência na literatusa nem sempre é possível, pois a tecnologia utilizada pelos 

usuários está em constante evolução e também é crítica a disponibilidade de dados 

sobre algumas regiões. Dessa foima, qualquer informação anteriormente encontrada e 



utilizada sobre essa região pode ser valiosa para que outorgas sejam dadas com 

informações mais próximas do cenário real. 

Nesse contexto, o Thoth pode ser integrado com os sistemas de suporte à 

decisão utilizados. Com a localização realizada através da ferramenta, é possível 

verificar em processos de outorga anteriores, filtrados pelos critérios de similaridade, 

os impactos, as práticas, os dados e as informações utilizadas ou resultantes dessas 

decisões. 

Os critérios de similaridade que podem ser utilizados são vários. Abaixo, são 

apresentados exemplos ilustrativos desses critérios, definidos a partir das entrevistas 

com os pesquisadores do laboratório e também com um especialista em regulação de 

recursos liídricos, que trabalha nas agências reguladoras: 

Comparação com processos prévios do mesmo rio - este é o critério 

mais simples e consiste na apresentação ao usuário de processos 

localizados no mesmo rio de onde se originou a solicitação. 

Rios da mesma bacia ou em bacias vizinhas a do rio em questão - Este 

critério ganha em complexidade e, por isso, é preciso conhecimento 

mais profundo do domínio para que seja possível a identificação das 

configurações das bacias hidrológicas existentes na região em que a 

outorga é cedida. Nesse caso, a construção de diques, desvios ou 

canalizações, mesmo que realizada em uma bacia vizinha a do rio no 

qual a análise é feita, pode fazer com que a demanda hídrica sobre o rio 

aumente e esse fator deve ser avaliado pelos outorgantes. 

Comparação entre processos em rios ou bacias com características 

similares -- Se em um nível alto de abstração, o processo de outorga 

pode ser descrito de uma forma única, quando analisado em um nível 

de abstração mais baixo, são observadas muitas diferenças entre cada 

processo, já que estes são condicionados às bacias onde são feitas as 

análises e às suas casacterísticas físicas, hidrológicas e hidráulicas, 

além dos dados disponíveis sobre a mesma. Dessa forma, a 

comparação com processos de bacias similares pode fornecer 

parâmetros e métodos para a avaliaqão de um novo pedido. 



Como explicitado na seção 4.1.2 -, o Thoth atualmente se encontra em fase de 

teste no LABHID. Como um sistema RBC, O Thoth tem o objetivo de prover, em um 

tempo razoável, casos similares a um problema enfrentado. Assim, o sistema deve se 

concentrar em dois pontos: o primeiro é a eficiência (tempo de resposta das buscas) 

com as estruturas de armazenamento e indexação utilizadas. Por outro lado, o fator 

mais iinpoi-tante é o reconhecimento pelo usuário da utilidade dos casos retomados 

diante do seu problema. 

A avaliação desses fatores é condicionada à prévia existência ou à constsução 

de uma base de casos, o que atualmente não existente no laboratório. Além disso, a 

instalação do ambiente que permite que os pesquisadores armazenem os seus 

trabalhos (o sistema GCC), a capacitação deles para a utilização do sistema, assim 

como o tempo para que fosse armazenada uma quantidade adequada de casos, supera 

o tempo de desenvolvimento de uma tese de mestrado. 

Por isso, embora o ambiente composto pelo GCC e o Thoth já esteja em 

utilização no laboratório, existe a dificuldade inerente aos sistemas RBC da população 

de uma base inicial de casos, o que possibilitaria a execução dos testes para o 

refinamento da abordagem e avaliação da aceitabilidade do sistema. Assim, a seção 

seguinte apresenta o estudo experimental planejado e atualmente em execução no 

LABHID, que propiciará o crescimento da base e a avaliação da ferramenta. 

No contexto do Laboratório, o Tliotli é utilizado quando um pesquisador 

reutiliza dados, documentos, mapas e outras fontes de informação vinculadas aos 

processos coiisiderados similares e, consequeiitemente, úteis aos problemas estudados. 

O conceito de utilidade está associado à percepção de cada indivíduo e, por isso, a 

avaliação da viabilidade da fei-raineilta e de que a definição de similaridade é realizada 

de forma adequada passa pela avaliação dos pesquisadores que utilizam a ferramenta. 

Como assinalado anteriormente, a principal dificuldade eiifreiitada para a 

realização dos testes é a concepção de uma base de casos (conjunto de processos). 

Para sanar esse problema, observou-se o perfil dos profissionais e atividades 

desenvolvidas no laboratório, e optou-se pelo encorajamento dos mestrandos e 

doutorandos a registrarem suas atividades de forma integral ou parcial no sistema. 



O estudo tomou como hipótese que a utilização da ferramenta reduziria o 

tempo na localização de informações relacionadas a um problema estudado, o que 

propicia a resolução mais rápida do mesmo. Adicionalmente, este estudo é focalizado 

ila avaliação das informações subjetivas, relacionadas à satisfação dos pesquisadores 

no uso da ferramenta. 

Podem ser discriminados dois grupos de participantes no estudo. O primeiro 

grupo foi explicado anteriormente e consiste nos mestrandos e doutorandos do 

laboratório, convidados para descrever o fluxograma das suas atividades no GCC. 

Já o segundo gmpo é composto por três estudantes, sendo um de mestrado e 

dois de doutorado, que serão os responsáveis pela avaliação do sistema, efetuando as 

buscas e avaliando se os resultados obtidos são satisfatórios. 

O procedimento executado para a realização do estudo pode ser sintetizado 

pelos passos apresentados abaixo. A ordem cronológica de execução está de acordo 

com a ordem de apresentação dos mesmos: 

Coleta de dados que caracterizam o pesquisador 

Explicação para cada pesquisador do ambiente GCC / Thoth 

Explicação para cada participante dos procedimentos para cadastro de 

suas atividades no sistema 

Seleção dos pesquisadores para participação na etapa de busca 

utilizando o Thoth 

Entrevistas com os envolvidos na etapa de busca 

Atualmente, está sendo realizado a cadastro da base de processos com as teses. 

Para realizar essa tarefa, foi solicitada aos orientadores das pesquisas do laboratório 

uma listagem dos seus alunos. A partir dela, está sendo estabelecido contato com os 

estudantes, a fim de se realizar reuniões individuais para serem explanadas o 

propósito dos sistemas utilizados, já que eles podem continuar utilizando a 

ferramenta, mesmo após o teste. Após essa reunião, o participante pode criar ou editar 

o modelo de suas atividades no worJ$Zow do GCC. 



Após um período inicialmente estipulado em três meses (contados a partir de 

maio de 2005), será realizada a segunda etapa, onde os voluiitários respoiisáveis pela 

avaliação realizarão as buscas e a análise da ferramenta. 

Para efetuar a análise, esses voluntários responderão a uin questionário 

elaborado para avaliar: (i) Eficiência, (ii) Facilidade de utilização, (iii) 

Reconheciineiito dos critérios de similaridade, (iv) Aumento de produtividade 

individual e (v) Satisfação. 

esultados espera 

A partir da realização do estudo, espera-se a criação de oportunidades de 

inelhoria do protótipo do Thoth, através da identificação de pontos positivos e 

negativos da ferramenta pelo o ponto de vista dos pesquisadores do LABHID. 

Adicionalmente, o sistema já está disponibilizado para utilização por todos os 

profissionais do laboratório, o que torna possível que cada um deles possa realizar sua 

própria avaliação e sugerir melhorias tanto no GCC quanto no Thoth. 



A realização do trabalho científico pode ser caracterizada pela necessidade de 

um alto gsau de qualificação dos seus executores e por ser constituído de atividades 

inteiisamente dependentes do conhecimento. Essas características trazem desafios 

para que possa ser desenvolvido coin qualidade, já que o cientista deve ter segurança 

suficiente para tomar complexas decisões, como a escolha dos métodos e das 

fei-sainentas que serão utilizadas, e a configuração e definição dos dados que serão 

consultados, além de interpretar resultados obtidos dos experimentos e análises. 

Assim, para superar esses desafios, o cientista normalmente consulta diversas 

fontes de informação, colabora com outros profissionais e controla criteriosamente o 

que executa. Os sistemas de workjlow auxiliam o pesquisador permitindo a 

organização e coordenaqão das atividades. Por outro lado, sistemas de gestão do 

conhecimento propiciam melhor controle sobre os conhecimentos que são produzidos, 

além de facilitar e agilizar o acesso aos conhecimentos necessários para a execução 

adequada das atividades. 

Dentro desse contexto, susgiu a proposta do Thoth, tema desta dissertação. O 

Thoth parte do princípio de que o conhecimento contido em experiências anteriores é 

um importante elemento da memória organizacional e, dessa forma, deve ser utilizado 

pelos membros da organização. Assim, o sistema tem o objetivo de fornecer meios 

para prover reutilização de processos. 

A motivação para a constsução do sistema surgiu a partir das análises 

realizadas durante o desenvolvimento do SPeCS (MEDEIROS, SOUZA et al., 2000) e 

do GCC. No SPeCS, são empregadas noções de trabalho colaborativo, apoio à 

decisão, gestão do conhecimento, gerência de experimentos científicos, gestão de 

docuineiltos e integração de dados para fornecer auxílio computacional a processos 

decisórios e processos científicos colaborativos com dados espaciais. Já o GCC tem 

como objetivo auxiliar a gestão do conhecimento científico e está sendo desenvolvido 

para apoiar as atividades dos pesquisadores da COPPE. Nesses sistemas foi possível 

notar os potenciais benefícios de prover aos usuários acesso às informações de 

atividades previamente executadas. Além disso, como em sistemas similares descritos 



na literatura, ambas as atividades são estrutusadas de forma sequencial e controladas 

por um sistema de workflow. 

O objetivo do Thoth é alcançado através da análise das informações contidas 

no histórico de sistemas de workflow. Dada a estrutura dos processos e as 

características do trabalho científico, optou-se pela utilização da abordagem de 

solução de problemas RBC, realizando a analogia entre os casos e as instâncias 

armazenadas no sistema 

A definição da similaridade entre os casos é realizada com o auxílio de uma 

ontologia para se contemplar os aspectos semânticos do domínio em que o sistema é 

utilizado, e propiciar maior reconhecimento, por paste dos usuários, da correlação 

entre os casos buscados e as atividades em execução. 

A proposta dessa dissertação é validada através da impleinentação de um 

protótipo integrado ao GCC e testado numa área de aplicação real, a hidrologia, sendo 

a iitilização realizada pelos pesquisadores, estudantes e colaboradores do LABHID. 

Para ser possível a utilização do sistema, foi necessário desenvolver uma ontologia 

com os conceitos pertinentes à área, sendo ela constmída a pastir do reaproveitamento 

de outras ontologias existentes e também através de colaboração e entrevistas com 

profissionais do próprio laboratório. 

A principal contribuição desta dissertação é o desenvolvimento do sistema de 

reiitilização de conhecimentos científicos baseada na abordagem de RBC. Pelo fato da 

abordagem ser aplicada com os conceitos gerais e padronizados de processos e 

sistemas de workflow, a feiramenta se mostra adaptável a diferentes situações, 

podendo ser utilizada em diversos tipos de processos relacionados à área de pesquisa 

ou de processos decisórios apoiados em práticas científicas, como o planejamento 

ambiental, exemplificado nesta dissertação pelo processo de outorga da água. 

Não menos importante, a ontologia produzida constitui um importante 

elemento para o reconhecimento das características e nuances da ásea de hidrologia, 

estando disponível para futuros trabalhos acadêmicos do grupo de banco de dados da 

COPPE e para desenvolvimento de novos sistemas de gestão de coiihecimentos no 

LABHID. 



Adicionalmente, é possível utilizar a abordagem e a ferramenta de busca para 

outros tipos de objetos, como documentos, planilhas e mapas, realizando pequenas 

adaptações e desenvolvendo interfaces específicas para cada tipo de objeto. 

Como trabalho futuro, será realizada a observação mais precisa do 

comportameilto do sistema ante o crescimento gradual da base a fim de confirmar a 

eficácia do GCC e do Thoth no Laboratório. 

O aumento da utilização permitirá também coletar mais informações sobre o 

domínio, o que tornará possível o enriquecimento da ontologia e também a exploração 

de outros relacionamentos entre os conceitos ontológicos na definição ds similaridade. 

Além disto, a partir do momento em que o sistema se torne mais utilizado, será 

possível otiinizar o cálculo de similaridade e desenvolver e explorar as propriedades 

das classes. 

Algumas características da abordagem RBC podem ser melhor exploradas, 

dentre elas a categorização dos casos como de sucesso e insucessos e a adaptação dos 

casos. 

A explicitação de casos de sucesso e iilsucesso está relacionada com o fornecimento 

ao usuário da avaliação se os resultados obtidos em um caso anterior foram 

satisfatórios ou não. Atualmente cabe ao usuário inferir, de acordo com as 

informações que lhe são apresentados se o caso é de sucesso ou de falha. Para 

suplantar a carência deste tipo de informação, as opiniões e observações daqueles que 

coilsultarem o sistema podem ser armazenadas, consideradas e apresentadas durante 

as novas buscas. 

A adaptação de casos não é automática, sendo realizada manualmente pelos 

usuários. A iinplementação de adaptações automáticas é fortemente dependente das 

regas do domínio e podem ser implementadas futuramente de acordo com a 

necessidade dos profissionais do LABHID ou de outras organizações onde a 

abordagem for utilizada. 

O sistema pode ser utilizado em outros domínios ou no auxilio de processos 

der,isóriosi como o de Outorga. Nestes casos, novas formas de representação do 

processo podem ser avaliadas, como "atos de fala" (MEDINA-MORA, WINOGRAD 

et al., 2002) ou modelos de argumentação como o IBIS (CONKLIN & BEGEMAN, 



1998), a fim de obter maior controle dos trabalhos durante a execução e também uma 

representação com informações mais detalhadas e organizadas para reutilização. 

Adicionalmente, estes processos podem ser mais estruturados que os do 

LABHID, esta característica permite que os recursos utilizados possam ser 

previamente identificados e conseqüentemente que a classificação dos casos possa ser 

realizada com o auxílio de dispositivos para processamento automático. A exceção 

dos processadores de texto e imagem, outros dispositivos não são viáveis no LABHID 

porque normalmente os pesquisadores e os grupos trabalham de forma distribuída e 

independente, não sendo possível determinar a estrutura de todos os artefatos que são 

utilizados. 
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A motivação para o desenvolvimento do GCC - Sistema de Gestão de 

Conhecimento Científico (SOUZA; OLIVEIRA et al, 2005) é originária da 

observação das características de instituições de pesquisa, como Universidades e 

Centros de Pesquisa, que possuem estruturas descentralizadas, atividades fostemente 

associadas ao manuseio, transformação e criação de conhecimentos e onde são 

utilizados dados com alta complexidade. O GCC é um ambiente WEB que tem como 

objetivo prover meios para a gestão de conhecimentos nestas organizações, 

amenizando estas dificuldades. 

A arquitetura do GCC é apresentada na Figura 1 e será detalhada nas seções 

seguintes. 

Figura 24 - Arquitetura do GCC (SOUZA; OLIVEIRA et al, 2005) 

Este módulo provê funções para um pesquisador gerenciar seu próprio 

conl~eciinento, assim como suas informações pessoais. Abaixo alguns dos serviços 

disponibilizados. 

ae - É uma das formas de manter informações sobre os 

profissionais da organização. Dentre as informações armazenadas no GCC estão o 



nome, endereço, telefone, homepage, experiência profissional e acadêmica, 

proficiência em idiomas, produção científica, dentre outras. Adicionalmente, o 

pesquisador deve indicar quais as áreas do conhecimento em que atua e quais são suas 

coinpetências e habilidades dentro de cada área. Além disto, o pesquisador pode 

identificar áreas nas quais possui interesse, mas que não se considera ainda 

especialista. 

Blog Pessoal - Weblogs podem ser vistos como páginas pessoais, no GCC ele 

atua como mais uma ferramenta para propiciar a gestão do conhecimento pessoal. Em 

geral, estas ferramentas possuem as seguintes características: 

- Edição pessoal: O conteúdo do site é de responsabilidade da própria pessoa, 

no contexto do GCC um pesquisador, sendo que o Weblog reflete alguns tópicos do 

perfil deste pesquisador; 

- Estrutura de Hyperlinks - O conteúdo de um Weblog consiste tipicamente em 

pequenas subinissões com links associados a conteúdo externo ao site. A seleção do 

material a ser vinculado também é de responsabilidade do editor. No GCC, 

geralmente são feitas associações com a descrição de experimentos executados, 

descrição de lições aprendidas dentre outros tipos de informações impoi-tantes para a 

prática cientifica; 

- Uin primeiro passo antes da criação de uma comunidade - A verificação de 

Weblogs permite a identificação de grupos de pesquisadores com interesses comuns. 

No GCC, cada pesquisador pode ter um Weblog, e os trechos de texto 

adicionados podem ser privativos (acesso apenas para o autor) ou públicos. Além 

disto, as ferramentas de mineração de competência também analisa os dados do 

Weblog para alimentação automática do perfil de cada um dos usuários. 

as Mentais - No GCC, os pesquisadores podem constiuir mapas mentais 

que são utilizados para elucidação de conceitos, auxiliar as sessões de Brainstorm e 

simplificar as discussões realizadas entre pesquisadores geograficamente distribuídos. 

Neste módulo são providos seiviços para a definição e execução de projetos. 

Os respoilsáveis pela coordenação de um projeto criam o modelo de processo, com a 

'seqüência de atividades e os insumos necessários para cada uma destas atividades: 

áreas de conhecimento do CNPq, competências, documentos, artefatos. Esta atividade 



é desempenhada através da ferramenta gráfica de workflow. Já a execução dos 

processos é controlada pela máquina de wor4cj+low. 

inistração de comuni 

Uin dos focos do desenvolvimento do GCC é a criação de comunidades, isto é, 

grupos de pesquisadores com interesses comuns que então podem trocar informações 

e trabalhar de forma colaborativa. Este módulo é constituído de um conjunto de 

ferramentas desenvolvidas com o propósito de melhorar a interação entre as pessoas 

de  m ma comunidade, como: votação, fórum, portal de novidades e encontros virtuais 

pré-agendados. Todas as informações e conversações realizadas são armazenadas, já 

que são que representam uma forma de explicitação de coidieciineiito que pode ser 

consultada e analisada no futuro. 

to e serviços 

Além das ferramentas usuais para visualização de iiiformações, como 

relatórios e formulários, o sistema conta com duas ferramentas adicionais para 

navegação e visualização, desenvolvidas com propósito de facilitar a utilização do 

sistema, tornando o seu uso mais intuitivo. São elas: A Arvore Hiperbólica e o Mapa 

Coiiceitual dos projetos. 

iperbólica - Esta é uma interface de visualização de uma estiutura 

hierárquica em árvore e possui as seguintes características: 

Os nós ou componentes da árvore ficam menores na medida em que se 

afastam do centro, ressaltando as informações que estão sendo consultadas pelo 

usuário. 

O ilúinero de nodos ou componentes cresce exponencialmente ao se navegar 

dos nodos pais para os nodos filhos. 

A figura 25 apresenta a árvore hiperbólica do GCC, onde se visualiza as áreas 

de coiiliecimentos de acordo com o CNPq. Um usuário pode navegas pela 

classificação e consultar os projetos, competências e outras informações associadas 

com a área de corheciinento selecionada. 



Mapa Conceitua do projeto - Prove uma visualização de um projeto como 

um mapa mental facilitando a visualização das informações. 

Arvore Hiperbólica com Áreas de Navegação pela Arvore Hiperbólica 
Conhecimento do CNPq 

Figura 25 - Árvore Hiperbólica 

As ferramentas providas por este modelo são úteis para permitir uma melhor 

identificação das competências de cada pesquisador e também estratégias de busca 

para a localização de especialistas com competências específicas para pasticipar de 

um projeto ou substituir outro especialista indisponível em uma atividade. 

Uma forma de se conseguir este objetivo é através da análise dos documentos 

criados, editados ou acessados pelos pesquisadores. Os serviços providos são: 

SMiner - A função deste dispositivo é minerar as competências baseado em 

textos e publicações. Atualmente o Sminer trata palavras em inglês e em português. 

Busca de Com etências - A busca tem o objetivo de identificar 

pesquisadores com competências desejadas ou com competências similares a estas. O 

processo de busca respeita a seguinte prioridade: 

- Competências declaradas pelo próprio pesquisador; 

- Competências associadas aos projetos em que os pesquisadores participam; 

- Coinpetências extraídas dos textos através da ferramenta Sminer; 

- Competências associadas às comunidades que os pesquisadores participam. 



Neste Apêndice é apresentada a Ontologia desenvolvida. Para gerar esta 

representação foi utilizada a linguagem OWL (Web Ontology Language). A geração 

se deu através deplugin anexado ao software protégé. 

<?xml version="l . O"?> 
<rdf : RDF 

xmlns:rdf=1'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#11 
xm1ns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~ 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-s~hema#~~ 
xmlns:owl="http://www.w3.0rg/2002/07/owl#1' 
xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.o~l#~' 

xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.o~l~~> 
<owl:Ontology rdf:about=""/> 
<owl:Class rdf:ID=lrMANN-WHITNEYW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:IDzWTESTE - DE - CONSISTENCIA"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PARADA"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="AGUA - DOCEw/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="MATA - ATLANTICA1'> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="VEGETACAO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>MATA ATLANTICA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="MATEMATICO"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="MODELO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="TEMPO - DE - RETORNOw> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>TEMPO DE RETORNO</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="SERIES HIDROLOGICASn/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PECUARIA"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="USUARIO-DAAGUA1'/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="FLUVIOMETRICO1'> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="FENOMENOS"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 



<owl:Class rdf:ID="SUPER - UMIDO"> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.0rg/2001/XMLS~hema#string'~ 
>Sem seca</rdfs:cornment> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="QUENTEW/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="MESOTERMICO-BRANDO1l/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>SUPER UMIDO</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="SUB - QUENTEw/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SERIE - DE - DURACAO - PARCIALw> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>SERIE DE DURACAO PARCIAL</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#SERIES - HIDROLOGICASW/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="INTERPOLACAO"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="PREENCHIMENTO DE FALHASw/> - - 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID=llTRECHO DE RIO"> - - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.0rg/2001/XMLS~hema#string~~ 

>TRECHO DE RIO</rdf s : label> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=ll#AGUA DOCEw> - 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="REGIAO - AQUATICAV/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema#string~~ 
>AGUA DOCE</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CAMPINARAMAW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#VEGETACAO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SOLOrr> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="CARACTERISTICA AMBIENTALn/> - 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="REGIAO - TERRESTREw> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>REGIAO TERRESTRE</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="REGIAO - GEOGRAFICAn/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 



<owl:Class rdf:ID="REGRESSAO LINEAR SIMPLESw> - - 

<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#PREENCHIMENTO DE FALHASw/> - - 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr' 
>REGRESSA0 LINEAR SIMPLES</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="UNIVERSIDADESW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="PESQUISA"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="LAGOAW> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PARADA"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#MESOTERMICO - BRANDOw> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="CLIMA"/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.0rg/2001/XMLS~hema#string~' 
>MESOTERMICO BRANDO</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="ILHAW> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#REGIAO - TERRESTREn/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="OCEANO"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="AGUA - SALGADAu/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#CLIMAW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#CARACTERISTICA - AMBIENTALn/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="HIDROLOGICO"> 
<rdfs:subClassOf rdf:re~ource="#MATEMATIC0'~/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="TEMPESTADEW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="PLUVIOMETRICO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="METODO DOS MOMENTOSn> - - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr~ 

>METODO DOS MO~~NTOS</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="DISTRIBUICAO DE PROBABILIDADE FDP"/> - - - 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="VOCOROCA"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#FLUVIOMETRICO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="TRANSPORTE"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MATEMATICO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CENTRO-OESTEu> 
<rdfs:subClassOf> 



<owl:Class rdf:ID="ESTADOW/> 
</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CLIMATICOS"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#FENOMENOS"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#USUARIO - DA - AGUA1'> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>Pessoas fisicas ou juridicas que utilizam a agua de vertedouros 

de agua</rdfs:comment> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring'~ 
>USUARIO DA AGUA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID=llUSINA HIDROELETRICAW> 
<rdf s : subClassOf rdf : ~ ~ S O U ~ C ~ = ~ ~ # U S U A R I O  - DA - AGUA1'/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>USINA HIDROELETRICA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#QUENTE"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#CLIMA"/> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>MEDIA MAIRO QUE 18 GRAUS</rdfs:comment> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SERIE - DE - DURACAO - ANUAL1'> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#SERIES-HIDROLOGICAS1'/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS~hema#~tring" 
>SERIE DE DURACAO ANUAL</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="AREA - GEOGRAFICA"> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>AREA GEOGRAFICA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PAISW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="AREA-P0LITICA1'/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="INDUSTRIA1'> 



<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#ESTADOW/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="VALORES - DUPLAMENTE ACUMULADOS"> - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>VALORES DUPLAMENTE ACUMULADOS</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#TESTE - DE - CONSISTENCIArl/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SEMI - ARIDO"> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype=1rhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#string11 
>6 A 8 MESES SECOS</rdfs:cornment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#QUENTErl/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>SEM1 ~~~DO</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=ll#TESTE - DE - CONSISTENCIAW> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://~ww.w3.org/2001/XMLSchema#string~' 
>TESTE DE CONSISTENCIA</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#SERIES - HIDROLOGICAS"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CERRADOl1> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=lr#VEGETACAO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID=llMAPAS"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MODELO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="FERRAMENTAS"/> 
<owl:Class rdf:about="#PREENCHIMENTO DE FALHASm> - - 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>PREENCHIMENTO DE FALHAS</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MODELO1'/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SISTEMAS DE COMPUTADORr1> - - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>SISTEMAS DE COMPUTADOR</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#~~~RAME~~~S~~/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="NEVOA"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#PLUVIOMETRICO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl: Class rdf: ID="KIDROGKA_FIArl> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MAPAS"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="INSTITUTOS"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl: Class rdf : about="#PESQUISA"/> 



</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID=llAGENCIAS - REGULADORASw> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="REGULADORAS"/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>Orgaos publicos que tem como objetivo regular o uso da agua em 

rios,lagos e oceanos</rdfs:cornment> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>AGENCIAS REGULADORAS</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl: Class rdf: ID="RIO1'> 
<rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing1'/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl : Class rdf : ID="CORRENTE1'/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl : Class rdf : ID="FLORESTA ABERTArr> - 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>FLORESTA ABERTA</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=ll#VEGETACAO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#REGULADORAS"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="INSTITUICOES"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="APARELHOS DE MEDICAOW> - 
<rdfs:subClassOf rdf:res~urce="#FERRAMENTAs'~/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr' 
>APARELHOS DE MEDICAO</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="INDICE - DE - CHEIASw> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr1 
>INDICE DE CHEIAS</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=ll#SERIES - HIDROLOGICAS1'/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class ~~~:~~OU~="#REGIAO-AQUATICA'~> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr1 
>REGIAO AQUATICA</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#REGIAO - GEOGRAFICAW/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CIDADE"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#AREA - POLITICAW/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 



<owl:Class rdf:about="#SUB - QUENTE1'> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>SUB QUENTE</rdfs:label> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>MEDIA ENTRE 15 E 18 GRAUS</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#CLIMA"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CHUVAW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#PLUVIOMETRICO"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl: Class rdf: ID="INTERIORrl> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="CONTINENTE"/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="MOMENTO - LINEARES E MISTOSw> - - 

<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:abo~t=~#D1STR1BUICA0 - DE - PROBABILIDADE FDP 'I/> - - 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>MOMENTO LINEARES E MISTOS</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#CORRENTE"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGUA - DOCEn/> 

</owl:Class> 
<owl: Class rdf: ID="FLUXO1'> 
<rdfs:subClassOf rdf:re~ource="#MATEMATIC0~~/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="COMITE DE BACIAn> - - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>COMITE DE BACIA</rdfs:label> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>Grupo de pessoas responsavel pela gestao e controle dos recursos 

e problemas existentes em uma bacia</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#REGULADORAS1'/> 

</owl:Class> 
<owl: Class rdf : about="#VEGETACAO"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#CARACTERISTICA - AMBIENTALrl/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="MAPA DO-SOLOw> 
<rdf s : subClassOf rdf :~esource="#MA~~~"/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>MAPA DO SOLO</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="RESIDUOS ACUMULADOSw> 
<rdf s : subClassOf rdf: r e s o U r c e = " # ~ ~ ~ ~ ~  - DE - CONSISTENCIAW/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>RESIDUOS ACUMULADOS</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#PLUVIOMETRICO"> 



<rdfs:subClassOf rdf:resource="#FENOMENOS"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="AGRICULTURAW> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#USUARIO - DA - AGUA1'/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="TAU - DE - KENDALLW> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string~' 
>TAU DE KENDALL</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#TESTE - DE - CONSISTENCIA"/> 

</owl: Class> 
<owl:Class rdf:ID="UMIDO"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#QUENTE"/> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MESOTERMICO - BRANDOu/> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring'~ 
>UM A TRES MESES SECO</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="MESOTERMICO - MEDIANO1'/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#AGUA SALGADAu> 
<rdfs : subClassOf rdf : r e s o U r c e = " # ~ ~ ~ ~ ~ ~  - AQUATICAW/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring'~ 
>AGUA SALGADA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#CONTINENTE"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#REGIAO - TERRESTREu/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="FLORESTA - MISTA1'> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>FLORESTA ~IS~A</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#VEGETACAO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="MAXIMA - VEROSIMELHANCA"> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>MAXIMA VEROSIMELHANCA</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#DISTRIBUICAO - DE - PROBABILIDADE FDP " /> 

- - 
</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="NORTEW> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#ESTADOn/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SUBSTANCIAS - POLUIDORAS"> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>SUBSTANCIAS POLUIDORAS</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#DISTRIBUICAO - DE - PROBABILIDADE FDP "> 

- - 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#SERIES - HIDROLOGICASW/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>DISTRIBUICAO DE PROBABILIDADE (FDP)</rdfs:label> 



</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="SEMI UMIDO"> 
<rdf s : subClassOf rdf : ~~~OU~~~="#MESOTERMICO-BRANDO"/> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.0rg/2001/~~~Schema#string~~ 
>4 A 5 MESES SECOS</rdfs:cornrnent> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#SUB QUENTEw/> - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>SEM1 UMIDO</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#QUENTE"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="NORDESTE"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#ESTADOW/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PICTOGRAFICOW> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MODELO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="INUNDACAO"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#FLUVIOMETRICO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CAATINGA"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#VEGETACAO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#PESQUISA"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#INSTITU1CO~S"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="INTRUSAO SALINAw> 
<rdf s : subClassOf rdf : ~~SO~~~~="#FLUVIOMETRICO"/> 
<rdf s : label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>INTRUSA0 SALINA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#MESOTERMICO MEDIANOn> - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>MESOTERMICO MEDIANO</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#CLIMA"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="FLUXO - E - TRANSPORTEw> 
<rdfs:subClassOf rdf:re~ource="#MATEMATIC0~~/> 
<rdf s : label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>FLUXO E TRANSPORTE</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#REGIAO - GEOGRAFICAW> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>REGIAO GEOGRAFICA</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AREA - GEOGRAFICAW/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="FLORESTA DENSA1'> 
<rdf s : subClassOf rdf : ~ ~ s o ~ ~ c ~ = " # v E G E T A c _ A o ~ ~ / >  
<rdf s : label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr 
>FLORESTA DENSA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PARAMETROS - QUALIDADE DAGUAW> - 



<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>PARAMETROS QUALIDADE DAGUA</rdfs:label> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID=llBALANCO - HIDRICOW> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr' 
>BALANCO HIDRICO</rdfs:label> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MATEMATICOrr/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="LITORAL"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#CONTINENTE"/> 

</owl:Class> 
<owl: Class rdf : ID=llSUL"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#ESTADOTr/> 

</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="ASSORIAMENTO"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#FLUVIOMETRICO"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="QUALIDADE1'> 
<rdfs:subClassOf rdf:reso~rce=~'#MATEMATIC0"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="LAGOV> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PARADA"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#SERIES HIDROLOGICASW> 
<rdf s : subClassOf rdf: resourCe="#~0~~~0"/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr' 
>SERIES HIDROLOGICAS</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=ll#AREA POLITICAW> 
<rdf s : subClassOf rdf : resoUrce="#~~~A - GEOGRAFICAlr/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>AREA POLITICA</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#ESTADO"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AREA - POLITICAW/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#CARACTERISTICA - AMBIENTALrr> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>CARACTERISTICA AMBIENTAL</rdfs:label> 

</owl:Class> 
<owl: Class rdf: ID=lrMOVE"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PREENCHIMENTO DE - FALHAS"/> 

</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="EMPRESASW> 
<rdfs:subClassOf rdf:resour~e=~~#INST1TU1COES"/> 

</owl:Class> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID=vAFLUENTES"> 
<rdfs:domain> 
<owliClass> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl: Class rdf: about="#RIO"/> 

</owl:unionOf> 



</owl:Class> 
</rdfs:domain> 

</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="PARTEW/> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="PARTE - DE - RIOw> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl:Class rdf:about="#TRECHO - DE-RIOv/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr 
>PARTE DE RIO</rdfs:label> 

</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="PARTE - DE - BACIA1'> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl:Class rdf:about="#RIO"/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring'~ 
>PARTE DE BACIA</rdfs:label> 

</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="AMONTANTEW> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing11/> 
<owl:Class rdf:about="#TRECHO - DE - RIOw/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdf s : domain> 
</owl : Ob j ect Property> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="MODELO - IMPLEMENTADOn> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr 
>MODELO IMPLEMENTADO</rdfs:label> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing1r/> 
<owl:Class rdf:about="#SISTEMAS - DE - COMPUTADORm/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl : Ob j ectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="PARTE - DE"> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr 
>PARTE DE</rdfs:label> 



</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="AJUSANTE"> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing11/> 
<owl:Class rdf:abo~t=~'#TRECH0-DE-R10~/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="PASSA - POR - CIDADEr1> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingr1/> 
<owl:Class rdf:about="#TRECHO - DE - RIOr1/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>PASSA POR CIDADE</rdfs:label> 

</owl:ObjectProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="CAPTACAO"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#intrr/> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collectionrl> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing11/> 
<owl:Class rdf:about="#USUARIO - DA - AGUAII/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="CONSUMOw> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about=rrhttp://www.w3.org/2002/07/owl#Thing11/> 
<owl:Class rdf:about="#USUARIO - DA - AGUAW/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLS~hema#int~~/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="EXTENSAOrl> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collectionrr> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingr1/> 
<owl:Class rdf:about="#RIOrr/> 
<owl: Class rdf : ~ ~ O U ~ = ~ ~ # T R E C H O  - DE - RIOr'/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 



<rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr 

>EXTENSaO DA NASCENTE A FOZ DO RIO EM KILOMETROS</rdfs:comment> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="PROFUNDIDADEn> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl:Class rdf:about="#TRECHO-DE-RIOrr/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="CRIADOR"> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl:Class rdf:about="#MODELO"/> 
<owl:Class rdf:about="#FERRAMENTASrr/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="NOMEn> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl:Class rdf:about="#AREA GEOGRAFICAn/> 
<owl : Class rdf : ~~OU~="#TRECHO DE RIOu/> 
<owl : Class rdf : ~~ou~="#MoDELo"/>- 
<owl:Class rdf:about="#FENOMENOS"/> 
<owl:Class rdf:about="#FERRAMENTAS"/> 
<owl:Class rdf:about="#USUARIO DAAGUAW/> 
<owl:Class rdf:about="#~~RA~~TkS QUALIDADE DAGUAU/> 
<owl : Class rdf : ~~OU~="#SUBSTANCIA~ - POLUIDORAS"/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="AREAW> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingrr/> 
<owl:Class rdf:about="#PECUARIA"/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 



<rdfs:comment 
rdf:datatype=11http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'1 

>Area que cop</rdfs:comment> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int1'/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="Ontologia - Slot - 2"> 
<rdfs:range 

rdf:resource=1'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'1/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="Ontologia - Slot - 311> 
<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1'/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID=llQUANTIDADE - FUNCIONARIOSr1> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>QUANTIDADE FUNCIONARIOS</rdfs:label> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl: unionOf rdf: parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing1'/> 
<owl:Class rdf:about="#INDUSTRIA"/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID=llAREA PLANTADA1'> 
<rdf s :range rdf: resource="http: //www. ~3.org/2001/XMLSchema#int~~/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring'~ 
>AREA PLANTADA</rdfs:label> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collectionl'> 
<rdf : Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
<owl:Class rdf:about="#AGRICULTURA"/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="PRECOl1> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl : unionOf rdf : p a r ~ e T y p e = ~ ~ C o l l e c t i o n " >  
<rdf:Description 

rdf:about=11http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
<owl:Class rdf:about="#FERRAMENTAS1'/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdf s : domain> 
<rdfs:range rdf:resource=11http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int'1/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="DATA - DE - CRIACAOV> 
<rdfs:range 

rdf:resource=11http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 



>DATA DE CRIACAO</rdfs:label> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing~1/> 
<owl:Class rdf:about="#MODELO"/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="VAZAO"> 
<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thingr1/> 
<owl:Class rdf:about="#TRECHO - DE-RIOw/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>A VAZAO VARIA NA EXTENSA0 DO RIO, NOS TRECHOS E POSSSIVEL 

ESTIPULAR UMA VAZAO VALIDA PELO MENOS PARA AQUELE 
TRECHO</rdfs:comment> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="PIB"> 
<rdf s : cornment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 
>Valores em dolares do PIB da regiao</rdfs:comment> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing1r/> 
<owl:Class rdf:about="#AREA - POLITICAU/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLS~hema#float'~/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="POPULACAO"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#intr1/> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing'r/> 
<owl:Class rdf:about="#AREA POLITICAm/> 
<owl: Class rdf: ~~OU~="#REGI&O - TERRESTREw/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="AREA - TOTAL"> 
<rdfs:comment 

rd.f:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringrr 



>Area geografica da entidade serve para o reconheicmento do 
tamanho da entidade</rdfs:comment> 

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int1'/> 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http:j/www~.~3~org/2001/XMLSchema#string" 
>AREA TOTAL</rdfs:label> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collectionn> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing'1/> 
<owl:Class rdf:about="#AREA POLITICA1'/> 
<owl : Class rdf: ~~OU~="#REGIÃO - TERRESTREu/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="PROPOSITOw> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collectionl'> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#~hing'~/> 
<owl : Class rdf : about="#MODELO1'/> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1'/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="DILUICAO"> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/ow1#Thing1'/> 
<owl:Class rdf:about="#USUARIO DA AGUA1'/> - - 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLS~hema#int'~/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<FLUXO rdf:ID="DYNHYD5"/> 
<FLUXO - E - TRANSPORTE rdf:ID="HSPF"/> 
<TRANSPORTE rdf:ID=llSED-2DW/> 
<TRANSPORTE rdf:ID="HEC-HMSV/> 
<FLUXO - E - TRANSPORTE rdf:ID="MIKE 3"> - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 

>MIKE 3</rdfs:label> 
</FLUXO - E - TRANSPORTE> 
<FLUXO - E - TRANSPORTE rdf:ID="QUAL2En/> 
<FLUXO rdf: ID="FEQ1'/> 
<FLUXO rdf:ID="Ontologia Instance 1"> 
<NOME rdf : datatype="http: //www .W3. org/2001/XMLS~hema#string~~ 
>RACIONAL</NOME> 

</FLUXO> 
<TRANSPORTE rdf : ID="WASP5 I'/> 
<FLUXO rdf: ID="HEC-RAS1'/> 
<FLUXO - E TRANSPORTE rdf:ID="PRMS"/> 
<FLUXO E - TRANSPORTE rdf:ID="MIKE-1lV> 



<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 

>MIKE ll</rdfs:label> 
</FLUXO - E - TRANSPORTE> 
<TRANSPORTE rdf:ID="RMA411/> 
<FLUXO rdf:ID="CH3D-WES"/> 
<PARAMETROS QUALIDADE DAGUA rdf:ID="phW> 
<NOME rdf~datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringr' 
>ph</NOME> 

</PARAMETROS QUALIDADE DAGUA> 
<PARAMETROS QUALIDADE DAGUA rdf : ID="DBO"> 
<NOME rdfTdatatype="http: //www. w3. org/2001/XMLSchema#string1' 
>DBO</NOME> 

</PARAMETROS QUALIDADE DAGUA> 
<FLUXO - E - TRANSPORTE rdf : ID="CE-QUAL-RIVll'/> 
<FLUXO E TRANSPORTE rdf:ID="EFDC HEM3DW> - - - 
<rdfs:label 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>EFDC/HEM3D</rdfs:label> 

</FLUXO - E - TRANSPORTE> 
<FLUXO - E - TRANSPORTE rdf:ID=llCE-QUAL-W2"/> 
<TRANSPORTE rdf : ID=l1CE-QUAL-R1 I'/> 
<TRANSPORTE rdf:ID="OTEQ1'/> 
<FLUXO rdf : ID=11DR3M" /> 
<FLUXO rdf : ID="BRANCH"> 
<NOME rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/~~LSchema#string'~ 
>METODO DA CURVA DE PERMANENCIA</NOME> 

</FLUXO> 
<FLUXO E TRANSPORTE rdf:ID=llMIKE SHEm> - - - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#~tring~~ 

>MIKE SHE</rdfs:label> 
</FLUXO - E - TRANSPORTE> 
<TRANSPORTE rdf : ID="BLTM1'/> 
<EVAPORACAO rdf:ID="Ontologia Instance 5 " >  
<NOME rdf :datatype=llhttp: //~ww.w3.or~/2001/~~~~chema#strin~" 
>TANQUE CLASSE A</NOME> 

</EVAPORACAO> 
<TRANSPORTE rdf: lD=llCE-QUAL-ICM"/> 
<FLUXO E TRANSPORTE rdf : ID=llMIKE 2 1 11> - - - 

<rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

>MIKE 2l</rdfs:label> 
</FLUXO - E - TRANSPORTE> 
<FLUXO rdf:ID="Ontologia Instance 2"> 
<NOME rdf :datatype="ht~p://www.~3.org/2001/~~LSchema#string11 
>METODO DOS FLUTUADORES</NOME> 

</FLUXO> 
<FLUXO rdf : ID="FESWMS"/> 
<TRANSPORTE rdf: ID="OTIS"/> 
<FLUXO rdf:ID="Ontologia Instance 3"> 
<NOME rdf: datatype=l'ht~p: //www .W3. org/2001/~~LSchema#string~~ 
>METODO DOS MOLINETES</NOME> 

</FLUXO> 
<FLUXO rdf:ID="DAFLOW"/> 
<PARAMETROS QUALIDADE DAGUA rdf:ID="DQO"> 
<NOME rdf~datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string1' 
>DQO</NOME> 

</PARAMETROS QUALIDADE DAGUA> 
<FLUXO rdf : ID=~~RMAZ " />- 
<FLUXO rdf: ID="FourPt"/> 



< ! - -  C r e a t e d  with Protege ( w i t h  OWL Plugin 2 . 1 ,  B u i l d  284) 
http://protege.stanford.edu --> 


