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A web semântica representa o conhecimento de forma legível para seres humanos e 
computadores. “Dados conectados” (linked data) semanticamente associam conceitos de 
diversas fontes, e o reúso de dados e vocabulários enriquece diversos sistemas de informação 
na web, sobretudo aqueles voltados para organizar dados de pesquisas científicas. Tais sistemas 
manipulam dados tabulares em grades bidimensionais (arquivos CSV - Comma Separated 
Values) com seus metadados localizados no cabeçalho do arquivo (primeira linha do arquivo). 
Em geral, os metadados do CSV são insuficientes para possibilitar integração e 
interoperabilidade semântica, i.e., a capacidade dos sistemas de se comunicar de forma 
transparente (ou o mais próximo disso) com outros sistemas (semelhantes ou não). Para 
contribuir nas pesquisas, os arquivos CSV devem ser integrados semanticamente e 
armazenados em repositórios de dados. Os dados tabulares precisam ter seus significados 
explicitados de modo que os conceitos tratados não se percam ou tenham seus significados 
distorcidos. O processo de integração semântica de dados é realizado por ferramentas que 
automatizam o processo, com o intuito de sistematizar e agilizar o trabalho, minimizando os erros 
humanos. Essas ferramentas possuem características e implementações distintas e os recursos 
(ou funcionalidades) disponíveis em cada uma delas impactam na sua capacidade de integrar os 
dados gerando dados conectados para a web semântica. Um determinado projeto de integração 
de dados pode fracassar caso a ferramenta escolhida para gerar dados conectados não possua 
os recursos necessários ao projeto. Diversos arcabouços comparativos foram propostos para 
avaliar ferramentas de integração de dados e geração de dados conectados, mas nenhum deles 
utiliza uma escala de valores que simplifique a avaliação e a sumarização dos resultados das 
análises. Propõem-se neste trabalho um arcabouço comparativo com recursos selecionados na 
literatura científica para ferramentas para integração semântica de dados. Ademais, dispondo as 
ferramentas em uma reta numérica positiva é possível saber quais delas possuem os recursos 
mais adequados para um dado projeto de integração ou ainda os recursos mais bem avaliados. 
Os resultados deste trabalho são úteis para todos aqueles que necessitam avaliar ferramentas 
em seus projetos de integração semântica, principalmente nas pesquisas científicas, uma vez 
que os dados conectados contribuem sobremaneira para a área. 
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