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1 RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é o refinamento das relações semânticas na 

estrutura conceitual de tesauros tradicionais. O método aplicado foi o de Soergel et al. 

(2004) e Lauser et al. (2006), que consiste no aperfeiçoamento e na explicitação 

formal dos relacionamentos na estrutura dos tesauros. A metodologia incluiu o uso do 

software e-Termos, que é uma ferramenta de apoio para a gestão e criação de 

produtos terminológicos. Como resultado, espera-se imprimir maior expressão 

semântica na representação do domínio modelado.  

Palavras-chave: Refinamento de relações semânticas. Tesauros. Sistemas de 

recuperação de informação. Sistema de organização do conhecimento. 

2 INTRODUÇÃO 

No campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação o termo Sistemas de 

Organização do Conhecimento (SOC) é adotado, desde 1998, para classificar os 

diferentes tipos de instrumentos de representação do conhecimento. De maneira 

geral, os SOCs são capazes de descrever conteúdos informacionais e podem exercer 

o controle da terminologia de determinado campo do conhecimento, facilitando a 

recuperação de informações relevantes ao usuário. 

O SOC do tipo tesauro foi idealizado para exercer o controle terminológico 

(vocabulário controlado) de um domínio de especialidade e serem utilizados na 

recuperação da informação. Nesse sentido, os tesauros são compostos por um 

conjunto de descritores (preferidos e não-preferidos) que formam um sistema de 

conceitos inter-relacionados entre si. Tradicionalmente, as relações três básicas de 

um tesauro são: (1) de equivalência (controle de sinônimos); (2) hierárquicas (níveis 

diferentes de generalidade e especificidade); e (3) associativas (ligações não-

hierárquicas). De forma geral, os tesauros têm como objetivo a representação 

conceitual de uma coleção de documentos, por meio do processo de indexação, 

para sua posterior recuperação em sistemas de informação.  

A estrutura conceitual dos tesauros vem evoluindo (TÁLAMO; LARA; 

KOBASHI, 1992; CAMPOS; GOMES, 2003; MACULAN, 2015), e já há evidências da 

necessidade de desdobramentos para cada um desses tipos de relações e da 

explicitação semântica dos mesmos. Essas evidências tornaram-se destaque com 

os avanços tecnológicos que permitiram o uso de tesauros em ambiente digital. 



3 OBJETIVOS 

Esta pesquisa é produto de uma parceria entre a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), o grupo de pesquisa MHTX e a Embrapa Informática 

Agropecuária (EMBRAPA). Ela tem como objetivo o refinamento das relações na 

estrutura conceitual de um tesauro tradicional, visando a torná-la uma estrutura 

semanticamente mais rica.  

4 METODOLOGIA 

O refinamento das relações semânticas está sendo realizado utilizando o 

modelo de reengenharia de tesauros desenvolvido por Soergel et al. (2004) e Lauser 

et al.(2006). O modelo é composto por três etapas básicas: (1) definição da estrutura 

do tesauro; (2) coleta de terminologia; (3) edição do tesauro. Sua principal 

característica é a individualização da modelagem em cinco distintos níveis de 

entidades: conceito, termo ou lexicalização, string ou variações linguísticas, notas de 

escopo e relacionamentos. Outra importante particularidade do modelo é a distinção 

entre os termos que designam os conceitos e as manifestações desses termos, 

representadas pelos strings, que se referem às variações linguísticas (singular/plural; 

variação regional). Também foi utilizado o sistema Termos Eletrônicos (e-Termos), 

que é um ambiente colaborativo web. Essa ferramenta possui procedimentos 

automatizados e semiautomatizados, que dão suporte à criação e gestão de produtos 

terminológicos para distintos fins (ensino, glossários, vocabulários controlados).  

5 DESENVOLVIMENTO 

O modelo foi aplicado no tesauro THESAGRO Brasileiro, no recorte temático 

da Intensificação Agropecuária. Esse tesauro é mantido pela Biblioteca Nacional de 

Agricultura (BINAGRI), órgão da Secretaria de Executiva do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  

Na primeira etapa, houve o mapeamento das características estruturais e a 

escolha da temática Intensificação Agropecuária como recorte do trabalho de 

refinamento das relações semânticas no tesauro THESAGRO. 

Na segunda etapa, de coleta de terminologia, foram selecionados uma 

taxonomia da área da Intensificação Agropecuária (desenvolvida pelos especialistas 

da EMBRAPA) e dois tesauros do domínio da Agricultura: o tesauro AGROVOC e o 

tesauro National Agricultural Library (NAL). 



Na terceira e última etapa, a atividade intelectual de modelagem incluiu os 

seguintes procedimentos: compilação de uma base definicional de textos da área, 

elaboração de glossário e confecção de fichas terminológicas; compilação de tipos de 

relacionamentos semânticos dentro do recorte temático; construção do sistema de 

conceitos a partir dos conteúdos das definições e dos registros das fichas 

terminológicas; representação e refinamento das relações de gênero e suas espécies, 

do todo e suas partes, de equivalências, de strings (variações) e associativas. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Já houve a compilação da terminologia da temática Intensificação 

Agropecuária, que possui cerca de 600 termos, e estão sendo elaboradas as 

definições para tais termos. Também já foram elencados 170 diferentes tipos de 

relacionamentos semânticos do domínio da Agricultura, para os quais também vêm 

sendo elaboradas definições, já em fase adiantada de desenvolvimento.  
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