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A representação do conhecimento, baseada em Knowledge Organization Systems (KOS), passa 
por reestruturação, adaptação e transformação para dar suporte à estrutura da Semantic Web. 
Vocabulários Controlados, do tipo Tesauro, acompanham esse movimento como foi identificado em 
uma abordagem de reengenharia de tesauro. Com base no pressuposto de que falta uma 
semântica bem definida e com consistência estrutural, a reengenharia oferece um modelo de 
refinamento para os relacionamentos entre conceitos. Inserida na perspectiva de Arquitetura e 
Organização do Conhecimento, esta investigação teve como objeto de pesquisa os 
relacionamentos refinados do tesauro AGROVOC. Com o objetivo de propor um método para 
avaliar a qualidade dos relacionamentos refinados em tesauros, buscou contribuir para uma 
avaliação semi-automática de relacionamentos refinados em Simple Knowledge Organization 
Systems, de modo que procurou-se possibilitar a categorização dos relacionamentos existentes, 
analisar a precisão de suas instâncias e auxiliar o desenvolvimento de tesauros a partir da criação 
de um médodo para garantir a qualidade. O percurso metodológico, quanto à escolha dos métodos 
e procedimentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, apresenta uma formalização e 
sistematização das ações empregadas. Para isso, fez-se a extração, análise e avaliação dos 
dados, tendo por finalidade encontrar respostas à hipótese de que é possível desenvolver um 
mecanismo semiautomático para verificar a qualidade de relacionamentos refinados entre 
conceitos em um grande tesauro. Na investigação foi possível verificar as principais necessidades 
que um método de avaliação de qualidade em grandes tesauros demanda. No processo de 
tratamento e preparação dos dados, foi possível analisar os procedimentos fundamentais à
proposta de um método aplicável. O exame dos procedimentos realizados, resultou em um 
protótipo desenvolvido numa plataforma de visualização de dados. Por fim, este estudo demonstra 
que é possível utilizar-se do método aplicado para elaborar um sistema semi-automatizado de 
avaliação da qualidade de relacionamentos refinados em grandes tesauros. 
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