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Este trabalho teve como objeto de estudo a visualização de ontologias na perspectiva de Sistemas de 
Organização do Conhecimento (SOC), enquanto mecanismos potenciais para favorecer o uso e o 
compartilhamento do conhecimento dos seus usuários. O objetivo foi propor requisitos de usabilidade para 
ferramentas de visualização de ontologias, com base no estudo das necessidades dos usuários, a fim de 
favorecer os aspectos cognitivos no acesso ao conteúdo informacional. Os referenciais teóricos que 
fundamentaram o desenvolvimento da pesquisa foram Sistemas de Organização do Conhecimento, 
Visualização de Informação e a Engenharia de Usabilidade. O universo de pesquisa foi uma ontologia de 
domínio denominada OntoAgroHidro, criada por pesquisadores da Embrapa Agropecuária Informática. A 
natureza da pesquisa foi de caráter aplicado, com delineamento de pesquisa bibliográfica, experimental e de 
estudo de caso. Os procedimentos metodológicos consistiram de uma revisão sistematizada de literatura e 
uma análise de contexto de uso, envolvendo entrevistas com quatorze usuários, testes de tarefas e avaliação 
de ferramentas de visualização de ontologias. O processo adotado para a revisão sistematizada da literatura 
foi o Proknow-C e possibilitou uma categorização dos estudos e das perspectivas de pesquisas dentro da 
temática de visualização de ontologias. A avaliação do contexto de uso foi realizada conforme o processo 
denominado Praxis-u e permitiu uma análise de usuários, de tarefas, de ambiente e de produtos similares. 
Como resultado, o trabalho apresenta a descrição da análise de contexto de uso e uma proposta de 
especificação de requisitos de usabilidade para o desenvolvimento de soluções de visualização de ontologias. 
Os requisitos encontram-se evidenciados em uma lista de funções para atendimento às necessidades dos 
usuários. Ademais, são listados os níveis de eficácia, eficiência e satisfação que os usuários devem alcançar 
ao realizarem as suas tarefas, dentro das exigências de usabilidade. Conclui-se que a usabilidade de uma 
ferramenta de visualização de ontologias pode ser projetada com vistas a favorecer maior satisfação de uso 
pelos seus usuários. Espera-se com este trabalho contribuir para o desenvolvimento de soluções que 
possibilitem visualizar e navegar pela estrutura semântica de uma ontologia, com a usabilidade adequada aos 
seus usuários, para maior facilidade na compreensão de domínios e disseminação de conhecimento dentro de 
uma comunidade. 
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