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01 - INTRODUÇÃO
The entity-relationship model can be used 
as a basis for unification of different 
views of data: the network model, the 
relational model, and the entity set model. 
Semantic ambiguities in these models are 
analyzed... [CHEN, 1976]



INTRODUÇÃO: contexto
● A análise de negócio é a investigação de ideias e problemas, 

auxiliando a implementação de estratégia para alcançar o objetivo do 
negócio [CADLE, 2010].

● O analista de negócio é responsável pelo desenho da solução de 
negócio como “ponte” no gerenciamento de questões sensíveis (soft 
issues). [RICHARDS, 2014]

● Segundo [RICHARDS, 2014], o analista de negócio deve ter as 
seguintes habilidades:



INTRODUÇÃO: contexto
● Ter competência de conceitualizar e pensar criativamente.
● Ter excelente competência de comunicação oral e escrita.
● Ter competência em negociação e gestão de cliente.
● Entender as necessidades dos usuários.
● Articular visões.
● Uma abordagem lógica para resolver problema. 
● Ter uma mente investigativa e inquisitiva.



INTRODUÇÃO: problema
● Ter competência de conceitualizar e pensar criativamente.
● Ter excelente competência de comunicação oral e escrita.
● Ter competência em negociação e gestão de cliente.
● Entender as necessidades dos usuários.
● Articular visões.
● Uma abordagem lógica para resolver problema. 
● Ter uma mente investigativa e inquisitiva.



INTRODUÇÃO: estado da arte
● Os modelos conceituais foram desenvolvidos para gerar uma camada 

de abstração.
● Um modelo facilita a comunicação da conceitualização no 

entendimento das necessidades do cliente.
● Assim, ao invés de mostrar...

[Figuras Creative Commons do Google Imagens]



INTRODUÇÃO: estado da arte
 

[Figuras Creative Commons do Google Imagens]



INTRODUÇÃO: estado da arte
 

[Figuras Creative Commons do Google Imagens]



INTRODUÇÃO: solução
● No entanto, as modelagens conceituais não possuem 

interoperabilidade semântica, além de não possuírem um arcabouço 
teórico consistente para uma validação sintática.

● O OntoUML surge para suprir essa lacuna.



02 - Fundamentação: 
Ontologia, 
ontologia aplicada 
e Unified Foundational 
Ontology
Abarcar num só golpe de vista todas as 
ideias esparsas de um lado e do outro, e 
fundi-las numa só ideia geral a fim de 
poder compreender…  Separar novamente 
a ideia geral nos seus elementos, nas suas 
articulações naturais, sem todavia mutilar 
qualquer dos elementos primitivos, como 
faz um mau açougueiro. (Platão - Fedro) A Escola de Atenas, 1509-1511, afresco de Rafael Sanzio



Fundamentação: Ontologia
● Ramo da filosofia que estuda o ser(ente) e sua natureza, considerado 

a "ciência do ser"[WIKIONTO, 2021].
● A Ontologia reside na metafísica. 
● Metafísica significa: “além da física”. Ou seja, a verdade dificilmente 

está representado em nosso mundo/realidade.



Fundamentação: Ontologia
● A metafísica é explicada por meio da alegoria da caverna de Platão

Wikimedia Commons contributors, "File:An Illustration of The Allegory of the Cave, from Plato’s Republic.jpg," Wikimedia Commons, , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:An_Illustration_of_The_Allegory_of_the_Cave,_from_Plato%E2%80%99s_Republic.jpg&oldid=474998516 



Fundamentação: Ontologia
● Problema Metafísico. O que é uma linguiça?



Fundamentação: Ontologia
● Problema Ontológico. Quais as invariáveis relevantes para ser uma 

linguiça?



Fundamentação: ontologia aplicada
● A ontologia é aplicada em diversas áreas.
● Os conceitos filosóficos são adotados nas representações por meio 

de modelos.
● [GRUBER, 1993] define como “An ontology is a specification of a 

conceptualization”. 
● [BORST, 1997] define como “An ontology is a formal, explicit 

specification of a shared conceptualization.” 



Fundamentação: ontologia aplicada

[GUARINO, 2009]  apud [ROCHA, 2021]



Fundamentação: Unified Foundational Ontology
● Unified Foundational Ontology (UFO) é uma ontologia de topo, ou 

ontologia superior, que fundamenta ontologias de domínio.
● A UFO foi desenvolvida consistentemente com teorias de áreas como: 

Ontologia Formal(filosofia), ciências cognitivas, linguistica e lógica 
filosófica. [GUIZZARDI, 2015].

● A UFO fornece uma ontologia fundamental para “cortar a realidade 
nas articulações” (adaptado Platão - Fedro)



Fundamentação: Unified Foundational Ontology
● Às vezes a realidade não ajuda .

[Figuras Creative Commons do Google Imagens]



Fundamentação: UFO - Básico
● A Vênus de Milo com braço e sem braço são idênticas? (comentem)

Vênus de Milo [Figuras Creative Commons do Google Imagens]



Fundamentação: UFO - Básico
● A Vênus de Milo com braço e sem braço são idênticas? (comentem)

Vênus de Milo [Figuras Creative Commons do Google Imagens]

NÃO



Fundamentação: UFO - Básico
● A escultura derreteu e nenhuma gota se perdeu. São coisas idênticas? 

(comentem)

[Figuras Creative Commons do Google Imagens]



Fundamentação: UFO - Básico

Artista

Não! Antes era 
arte, agora é 
água

Químico

Sim! A massa 
molar é idêntica



Fundamentação: UFO - Básico
● Ambos estão certos, pois cada um recortou a realidade com 

comprometimento ontológico de suas respectivas áreas de atuação.
● A ambiguidade ocorre pela falta de expressividade semântica.
● O que é identidade?



Fundamentação: UFO - Identidade
● Identidade na UFO [GUIZZARDI, 2021].

Esse senhor é o Mick Jagger.
Ele possui alguns atributos como: 
cabelos brancos, rugas, 
aposentado, etc



Fundamentação: UFO - Identidade
● Identidade na UFO [GUIZZARDI, 2021].

Esse garoto é o Mick Jagger tb.
Algo está diferente, mas é o Mick 
Jagger



Fundamentação: UFO - Identidade
● Identidade na UFO [GUIZZARDI, 2021].

Esses dois são Mick Jagger’s tb. 
Cada um com seus respectivos 
atributos



Fundamentação: UFO - Identidade
● Identidade na UFO [GUIZZARDI, 2021].

Em um W’ caso o Mick Jagger 
não abandonasse a faculdade de 
economia.



Fundamentação: UFO
● Sortal (Identidade*) e Não-Sortal na UFO [ONTOUML, 2021].

Sortal Rígido
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Fundamentação: UFO
● Sortal (Identidade*) e Não-Sortal na UFO [ONTOUML, 2021].

Sortal Rígido Sortal Anti-Rígido Não-Sortal



Fundamentação: UFO - Sortal Rígido
● <<Kind>> é um tipo rígido que provê princípio de identidade para 

suas instâncias sem necessidade de relação. Ex.: Pessoa, Carro, 
Cachorro…

● <<SubKind>> é uma especialização rígida de um provedor de 
identidade.

[ONTOUML, 2021]



Fundamentação: UFO - Sortal Anti-Rígido
● <<Phase>> é um subtipo anti-rígido de um provedor de identidade 

que são instanciadas por mudanças intrínsecas de propriedade.

[ONTOUML, 2021]



Fundamentação: UFO - Sortal Anti-Rígido
● <<Phase>> é um subtipo anti-rígido de um provedor de identidade 

que são instanciadas por mudanças intrínsecas de propriedade.
● Reposta: Mick Jagger idoso e jovem são Phases. Pois, mundanças 

intrínsecas ocorreram.



Fundamentação: UFO - Sortal Rígido
● <<Relator>> é o truth-maker de uma relação ao conectar dois ou mais 

conceitos.

[ONTOUML, 2021]



Fundamentação: UFO - Sortal Anti-Rígido
● <<Role>> é um subtipo anti-rígido de um provedor de identidade que 

são instanciadas em um contexto relacional . 

[ONTOUML, 2021]



Fundamentação: UFO - Sortal Anti-Rígido
● <<Role>> é um subtipo anti-rígido de um provedor de identidade que 

são instanciadas em um contexto relacional . 
● Resposta: Eu professional, acadêmico e pai. São distintos, pois cada 

Role exige de mim certos atributos.



Fundamentação: UFO - Sortal Anti-Rígido
● <<Role>> é um subtipo anti-rígido de um provedor de identidade que 

são instanciadas em um contexto relacional . 
● Resposta: Eu professional, acadêmico e pai. São distintos, pois cada 

Role exige de mim certos atributos.
● Da mesma maneira o Mick Jagger músico, economista e ator.



Fundamentação: UFO - Não-Sortal
● <<Mixin>> é uma propriedade particular aplicada à diversas 

instâncias rígidas e anti-rígidas.

[ONTOUML, 2021]



Fundamentação: UFO - Outros
● <<Collective>> é um rígido sortal que representa uma estrutura 

homogênea. Ex.: Banda, Família, Floresta... 
● <<Category>> é um mixin rígido(não provê identidade) para agrupar 

determinados conceitos. Ex.: coisas vivas, agentes, objetos, 
dispositivos.

● <<Quantity>> é um rígido sortal que representa coisa incontáveis. Ex.: 
areia, petróleo, vinho…

● <<Quality>> é um aspecto com valor que é dependente de coisas que 
o caracterizam. Ex.: peso, cor, valor, posição…

● <<Mode>> é um aspecto sem valor que é dependente de coisas que o 
suportam. Ex.: doença, habilidade, intenção...



Fundamentação: Relacionamentos
● Herança representa características herdadas de um pai
●                                   : associação é representado por uma reta simples.
● <<Mediation>>: é um tipo de relação de dependência existencial 

(uma forma de herança não funcional). 
● <<Characterization>>: é uma relação entre um tipo de portador e sua 

característica

                                  
<<Mediation>>    

<<Characterization>>    
Herança



03 - OntoUML
...modeling choices are often made in an ad hoc 
manner…
[GUIZZARDI, 2005]



OntoUML
● O OntoUML é uma linguagem ontologicamente bem fundamentada 

para modelagem conceitual baseada em ontologia [ONTOUMLORG, 
2021].

● O OntoUML reaproveita a representação do Unified Modeling 
Language (UML), mais especificamente o diagrama de classe.

● Possui diversas ferramentas tais como OLED, OpenPonk, Umlet e 
Visual Paradigm [ONTOUMLORG, 2021].

● O Visual Paradigm com plugin OntoUML possui uma interface mais 
amigável, no entanto em está desenvolimento. [VPARADGIM, 2021; 
ONTOUMLPLUGIN, 2021].



OntoUML
● O Menthor possui mais validações, no entanto não recebe mais 

atualização [MENTHOR, 2021].
● Dica para quem for usar o Menthor. Não exclua com o botão delete, 

utilize o menu de contexto.



OntoUML: pattern
● <Subkind>>: somente especialização de um Sortal.



OntoUML: pattern
● <Subkind>>: somente especialização de um Sortal.



OntoUML: pattern
● Pattern <<phase>>: deve ter no mínimo dois <<phase>>



OntoUML: pattern
● Pattern <<phase>>: deve ter no mínimo dois <<phase>>



OntoUML: pattern
● Pattern <<Role>> e <<Relator>> devem ser explícitos



OntoUML: pattern
● Pattern <<Role>> e <<Relator>> devem ser explícitos



OntoUML: pattern
● Pattern <<roleMixin>> 



OntoUML: pattern
● Pattern <<roleMixin>> 



OntoUML: pattern
● Pattern <<roleMixin>> 



OntoUML: pattern
● Pattern <<roleMixin>> 



OntoUML: pattern
● Outros patterns e anti-patterns podem ser consultado em: 

[ONTOUML, 2021] e [RUY, 2017]



04- 
Consierações 

Finais

La Trahison des images, 1928–1929, pintura a óleo -  René Magritte



Considerações Finais
● O OntoUML oferece modelagem conceitual para a análise negócio 

com fundamentação ontológica e validação sintática dos modelos.
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Considerações Finais
● O OntoUML oferece modelagem conceitual para a análise negócio 

com fundamentação ontológica e validação sintática dos modelos.
● O OntoUML não pretende substituir os outros modelos(MER ou 

BPMN), mas deve ser utilizado em conjunto.
● “Só marca gol quem joga”, ou seja, utilize sem medo se está errado ou 

certo. O importante é utilizar.
● A utilização do OntoUML exercitará sua mente para um entendimento 

amplo das coisas.
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