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1 O QUE É O ONTOPLANT? 

O sistema de identificação de plantas denominado OntoPlant é um sistema que 

utiliza ontologia para fazer a classificação de uma espécie que o usuário deseja identificar. 

Foi desenvolvido no período de 2017/2018 com o auxílio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) no Instituto 

Federal da Bahia Campus Vitória da Conquista. O sistema apresenta as seguintes 

funções: 

 Identificar espécies florestais com imagens e textos que facilitam a 

descrição e a associação das características das espécies; 

 Glossário para facilitar a leitura dos termos técnicos;  

 Cadastro de famílias e espécies; 

 Inserção de imagem da família ou espécie. 

O OntoPlant possui duas interfaces, a Interface de Identificação que mostra as 

chaves taxonômicas correspondentes a cada família com suas respectivas características, 

imagens e descrições referente a cada característica e a cada espécie, e a Interface do 

Glossário que apresenta o significado dos termos. O glossário foi montado com o intuito 

de facilitar o entendimento dos termos apresentados durante a identificação das espécies. 

É um recurso que auxilia tanto os estudantes quanto os usuários não especialistas na área 

a entender os termos utilizados.  

O software OntoPlant é desktop e está disponível para download no site: 

http://pablofmatos.pro.br/site/tools/. Será apresentada uma sucinta explicação do 

Funcionamento do OntoPlant (Capítulo 2), do Funcionamento do Protégé (Capítulo 3) e 

cada uma das interfaces supracitadas: a Interface de Identificação (Capítulo 4) bem como 

a Interface do Glossário (Capítulo 5). 

  

http://pablofmatos.pro.br/site/tools/
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2 FUNCIONAMENTO DO ONTOPLANT 

Para a ciência da computação, ontologia é uma forma de organização de dados 

que apresenta um conjunto de conceitos de um determinado domínio. Ao aplicar este 

conceito para a identificação de espécies, foi possível organizar as chaves taxonômicas de 

forma que a hierarquia das chaves permanecesse a mesma e assim descrevesse as 

características de cada espécie.   

Sendo assim, o OntoPlant possui um sistema de ontologia para organizar as 

características de cada família cadastrada. Para isso, utiliza-se a ferramenta Protégé, um 

editor de ontologias, para realizar qualquer modificação a respeito de edição das chaves, 

seja adicionar uma descrição as características de alguma família, seja adicionar uma 

nova família ou uma nova espécie ao acervo do software OntoPlant. 

Ao adicionar uma família ou uma espécie na ontologia base, quando o 

programa é reiniciado, essa nova espécie ou família é inserida na base de dados 

automaticamente e o usuário já pode utilizar imediatamente após a atualização. 

Quanto as imagens, elas podem estar armazenadas em qualquer local do 

computador. Quando a imagem for selecionada, o programa associará a imagem existente 

no computador à característica da planta selecionada. Os comentários adicionados 

posteriormente também aparecem no programa após a reinicialização do mesmo. 
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3 FUNCIONAMENTO DO PROTÉGÉ 

 O Protégé é uma ferramenta responsável por construir ontologias. Nesta 

ferramenta é possível encontrar várias opções que possibilitam a manipulação de uma 

ontologia, indo desde a inserção de uma nova família na ontologia base, até a inserção de 

uma nova espécie em uma família já existente. A versão utilizada para manipular a 

ontologia foi a 3.5, pois para cada versão do Protégé (sejam as mais comumente usadas 

como a 4.0+ ou a 5.0+) possui uma aplicação diferente, e para atender o que o programa 

se propôs a oferecer, a versão mais atualizada da 3.0+ é a 3.5. Na Figura 1 é mostrada a 

tela inicial do Protégé, versão 3.5. 

Figura 1: Tela inicial do Protégé. 

 

Ao selecionar a opção “euphorbiaceae”, que é a ontologia que o programa 

reconhece como a ontologia das famílias, clique na opção “Open Recent” para abrir a 

ontologia e começar a edição. 

Depois de selecionar a opção da ontologia, a tela que aparecerá no Protégé 

será como mostrada na Figura 2. O usuário deve selecionar a aba “OWLClasses” para 

ser redirecionado para as famílias e as respectivas chaves taxonômicas. 
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Figura 2: Tela inicial do Protégé após a seleção da ontologia inicial. 

 

Ao selecionar essa aba, o usuário será redirecionado para uma tela como 

mostrada na Figura 3. Na lateral esquerda aparece todas as famílias cadastradas no 

banco de informações. Atualmente, a ontologia conta com 15 famílias registradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Figura 3. Tela de cadastro das famílias e espécies. 

 

Na Figura 4, um zoom na tela localizado na parte esquerda da interface, é 

mostrado as famílias já cadastradas. O programa apresenta três botões na parte superior 

da tela esquerda. O primeiro botão tem a função de adicionar uma subclasse. Assim, é 

criada uma classe em um nível menor do que o nível da classe selecionada. Já o botão 2 

cria uma classe no mesmo nível da classe selecionada e o botão 3 exclui a classe 

selecionada1. 

 

 

                                            
1
 Para conseguir apagar uma classe ou uma subclasse selecionada, ela não pode possuir uma espécie 

cadastrada. 
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Figura 4. 15 Famílias cadastradas. 

 

Por exemplo, foi selecionada a subclasse Apocynaceae e clicou no botão 1, 

que como dito anteriormente serve para criar uma subclasse de um nível abaixo do 

selecionado. Como mostrado na Figura 5, foi criada uma subclasse abaixo da subclasse 

Apocynaceae com o nome “Class_1”. Esse processo pode ser feito com qualquer família 

que se deseja inserir uma nova espécie. Assim, para inserir uma nova característica que 

será associada a uma espécie, basta selecionar o “Class_1” na barra “For Class” e 

depois do “#” digitar a característica desejada, conforme mostrado na Figura 6. É 

importante salientar que não deve apagar o URI que está na barra “For Class” antes do 

“#”, pois ele é o link que faz o OntoPlant reconhecer aquela característica inserida como 

pertencente à subclasse selecionada. Na Tabela 1 estão os pontos que o programa 

reconhece. Quando o usuário insere algum ponto que o programa não reconhece, no 

lado esquerdo onde a nova subclasse está sendo inserida aparece o URI escrito no “For 

Class”. 
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Figura 5. Inserção de uma nova característica a uma família. 

 

Tabela 1. Acentuações que o programa reconhece e não reconhece.  

Pontos que o programa reconhece 
Pontos que o programa não 

reconhece 

Espaço, ponto final e todas as acentuações das 
palavras. 

Todos os outros. 

Na Figura 6 também é possível observar como inserir a descrição referente 

aquela característica recém adicionada. Na seta 01 encontra-se a opção de inserir a 

descrição da característica selecionada. Na opção “rdfs:comment” é possível inserir a 

descrição. Mas antes é necessário inserir a linguagem utilizada na opção “Lang”. Como 

as características são inseridas na língua portuguesa, deve-se usar, assim como 

mostrado na seta dois a opção “pt”. Assim, na opção “Value” aparecerá a palavra “null” e 

quando o usuário clicar duas vezes sobre a barra azul abaixo do “Value”, poderá editar o 

“null” inserindo as características como exemplificado na Figura 6. 
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Figura 6. Escrita de característica em uma nova subclasse e escrita de descrição dessa característica. 

 

Na Figura 7 é mostrado como inserir uma espécie à característica recém 

inserida. Na aba “Individuals”, aparecerá do lado esquerdo as famílias inseridas, no 

centro com as opções 2 e 3 são para, respectivamente, criar uma nova espécie 

associada aquela característica que foi selecionada e apagar a espécie inserida. 

Figura 7. Passos para inserir uma nova espécie. 

 

Na Figura 8 é ilustrado o processo de inserção de uma espécie e de uma 

descrição. Na parte superior na caixa de diálogo “For Individuals” está o URI associado a 

nova espécie a ser inserida. É importante ressaltar que para inserir um comentário não há 

regras de pontuação. Assim, a edição dos comentários é livre. 
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Figura 8. Inserção da espécie e do comentário relativo a característica selecionada. 
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4 INTERFACE DO ONTOPLANT 

A interface inicial do OntoPlant pode ser vista na Figura 9. No lado esquerdo 

as famílias cadastradas, totalizando 15 famílias com 50 espécies. O usuário possui duas 

opções para efetuar a busca e classificação da espécie selecionada. A primeira está no 

canto superior da tela com a opção de “Termo para pesquisa”. Na caixa de diálogo o 

usuário poderá efetuar a busca tanto pelas características da planta que ele deseja 

identificar, quanto pelo nome da planta. Essa escolha deve ser previamente selecionada 

em uma das opções apresentadas na lateral da caixa de diálogo. Para iniciar a pesquisa 

com uma das opções, o usuário deve clicar na opção “Pesquisar”. 

Figura 9. Interface inicial do OntoPlant. 

 

No canto esquerdo da tela, estão as famílias com suas respectivas 

características de cada espécie cadastradas previamente no sistema de edição de 

ontologia Protégé como mostrado no capítulo anterior. Na lateral direita, como o usuário 

não selecionou nenhuma característica para iniciar a identificação, o programa apresenta 

a sua logo. 

A outra opção de busca aparece simulada na Figura 10 quando acontece a 

seleção da família e da característica para ilustrar uma simulação de seleção da chave.  
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Figura 10. Simulação de seleção de uma característica. 

 

Na Figura 11 aparece os ícones 1 e 2 com a função de expandir/retrair as 

chaves taxonômicas bem como associar uma imagem a uma característica. O ícone 

“Recarregar” serve para reiniciar a pesquisa. 

Figura 11. Ícones para expandir/retrair e relacionar uma imagem a uma característica. 

.  

Para associar uma imagem a uma característica, deve-se selecionar uma 

característica e clicar sobre o ícone “imagem”. Automaticamente abrirá a caixa de diálogo 



12 
 

onde o programa solicitará uma senha para associar a imagem à característica. A senha 

definida é “ontoplanthuesvc” como mostrado na Figura 12.  

Figura 12 Aba para o usuário inserir a senha para alterar ou inserir uma imagem ao programa. 

 

Após inserir a senha, o usuário será redirecionado a uma pasta onde ele 

poderá selecionar em qualquer parte do computador a imagem desejada. Ao selecionar 

uma imagem, como mostrado na Figura 13, a imagem será imediatamente associada a 

característica predefinida. 

Figura 13. Como associar uma imagem a uma característica.
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Na Figura 14 é possível observar que a imagem selecionada foi associada a 

característica. 

Figura 14. Resultado da escolha da imagem para a associação da mesma a característica. 
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5 INTERFACE DO GLOSSÁRIO 

O glossário foi pensado para o usuário que apresenta uma dificuldade quanto 

a familiarização dos termos usados nas chaves taxonômicas. Na Figura 15 foi mostrado 

como pode ser usado. Suponha que o usuário não tenha familiaridade com a palavra 

“dicásio”. Assim, se ele clicar com o botão direito do mouse sobre a característica 

aparecerá uma lista de possíveis termos para a pesquisa. 

Figura 15. Simulação de pesquisa no glossário. 

 

O usuário será direcionado para a aba “Consultar Glossário” onde aparecerá o 

significado daquela palavra que ele havia solicitado previamente como mostrado na 

Figura 16. 
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Figura 16. Simulação da consulta no glossário. 

 

O usuário também possui a opção de realizar a busca sem necessariamente 

ter passado pela chave taxonômica por meio da caixa de diálogo denominada “Termo 

para pesquisa” e clicar no botão “Pesquisar”.  
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6 SOBRE  

Este projeto foi realizado no Instituto Federal da Bahia campus Vitória da 

Conquista pelo professor de informática e orientador Pablo Freire Matos, pela discente 

Mayara Alexandre do curso de Engenharia Elétrica e pelo discente do curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) Marco Antonio Santos Silva, em parceria 

com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em nome do professor Avaldo de 

Oliveira Soares Filho e apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). O nome “Onto” faz a referência da 

base de dados utilizando Ontologia e o “Plant” faz a referência às plantas como proposta 

para a identificação. Abaixo, um pouco sobre os desenvolvedores. 

 

Pablo Freire Matos é professor efetivo do IFBA/Vitória da Conquista 
desde agosto de 2012. Desde 2013 vem trabalhando com a 
orientação de trabalhos de iniciação científica.  
E-mail de Contato: pablomatos@ifba.edu.br  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1940393978436664 

 

Mayara Alexandre é discente do curso de Engenharia Elétrica no 
Instituto Federal da Bahia campus Vitória da Conquista desde 2014. 
Começou a desenvolver o OntoPlant junto com o 
professor/orientador do projeto pelo Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI) no período de 2017/2018.  

 

Marco Antonio Santos Silva é Técnico em Informática (2017) e 
Graduando em Sistemas de Informação pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Atua desde 01/2015 
como técnico em informática no mercado. Gosta de atuar na área de 
desenvolvimento desktop, apesar de ter trabalhos feitos na área 
WEB. Procura sempre estar atualizado quanto às novas tecnologias 
e ferramentas de desenvolvimento.  

Foto 

Avaldo de Oliveira Soares Filho professor da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia campus Vitória da Conquista e 
responsável pelo Herbário/UESB. Especialista em identificação de 
espécies, recentemente descobriu uma espécie de cacto na Serra 
Escura localizado em Ituaçu, que foi catalogada e publicada em uma 
revista internacional e atualmente é reconhecida pela ciência. 

 


