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Produto 3

a) Documento técnico contendo os parâmetros estabelecidos a partir da análise dos elementos identificados para a migração
dos registros da base de dados atual do Museu do Índio para uma nova plataforma livre de acervo digital; 

b) avaliação da instalação e estruturação, na plataforma livre de acervos digitais Tainacan, das funcionalidades dos bancos
de dados PHL e ATOM existentes no MI; 

c) validação das coleções criadas na plataforma livre Tainacan, conectada ao site do Museu do Índio para disponibilidade na
web;

d) relatório dos dados primários,  secundários e metadados no acervo digital  do Museu do Índio relacionado aos povos
indígenas envolvidos no Projeto.
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Introdução 

Quando exportamos uma base de dados com o objetivo de  importá-la para outro sistema,

temos a  oportunidade  de testar  sua organização,  qualidade,  procurar  falhas,  identificar  novos

subconjuntos de dados ou até mesmo enriquecer seu conteúdo por meio da conexão com outras

bases, principalmente quando se trata da ampla disponibilização dessa base de dados.  O fluxo

percorrido  durante  este  processamento  pode  ser  dividido  em  5  grandes  etapas,  que  serão

apresentadas e podem ser subdivididas de acordo com o conhecimento técnico e, quando nos

referimos  a  uma  checagem  manual,  com  o  tempo  de  trabalho  disponível  dos  profissionais

envolvidos. 

O presente relatório  visa apresentar o esforço e cuidado da equipe na valorização do

acervo digital do Museu do Índio, reconhecendo sua relevância para a história e cultura do Brasil e

do  mundo.  Sendo  assim,  foram  desenvolvidas  ações  preliminares  à  disponibilização  desse

material no Tainacan. Trabalho cujo o resultado tem impacto direto na gestão do acervo, no que

se refere à localização e identificação dos bens culturais sob a guarda da instituição.  Todo o

processo  foi  documentado,  feito  em parceria  com a  equipe  do  Museu,  mediante  pesquisa  e

consulta aos documentos de referência na área. 

A falta de padronização e organização na entrada de termos na base de dados, reflete na

qualidade do resultado das buscas e na vulnerabilidade dessa base. Dito isso, esse documento

visa apresentar os esforços concentrados na normalização, padronização e até mesmo na criação

de  novos  metadados  a  partir  de  um  mesmo  conjunto,  seguindo  boas  práticas  para  que  a

representação da informação garanta sua recuperação apropriada. Entendendo esse processo

como parte do exercício de salvaguarda da memória dos povos indígenas.

 Tratamento de dados

O tratamento de dados pode ser a etapa mais demorada do processo, tendo em vista a

possibilidade de ser dividia em diversas subetapas a depender da capacidade técnica e do tempo

investido pelos profissionais envolvidos. Seu valor e importância estão na evidente melhora na

organização e qualidade dos dados, visando facilitar e agilizar a recuperação de informações, a

precisão da busca, a produção de visualizações e análises mais detalhadas dos conteúdos.  Este

processo é ainda mais necessário quando a base tem como destino final a disponibilização online

e sua conexão com outras bases de dados. 

A partir do estudo diagnóstico mais detalhado da base de dados e de seu mapeamento

(pílula  vermelha),  temos subsídios  para planejar  e  definir  até  que ponto  iremos aprofundar  o

Página 5 de 59



Pesquisador Leonardo Barbosa Germani – Produto 03         

trabalho de tratamento e melhoria dos dados ali  representados (tomarmos a decisão do quão

fundo entraremos na toca do coelho).

O processamento da base de dados do Museu do Índio seguiu o seguinte fluxo: Fonte dos

dados - Descoberta e Aquisição - Extração - Limpeza, Transformação e Integração - Modelagem

Analítica - Apresentação, Análise e Publicação. Conforme ilustrado da tabela abaixo.1

A etapa de tratamento de dados se divide nas seguintes subetapas:

➢ Padronização de formatos: datas, moedas, números textos etc;

➢ Granularidade  dos  dados,  ou  seja,  o  quão  detalhado  serão  nossos  dados.  Exemplo:
separação do estado de conservação (Bom, Regular e Ruim) do comentário que detalha o
estado de conservação da peça (peça riscada, quebrada etc);

➢ Normalização:  processo  que  visa  diminuir  o  uso  de  termos  com o  mesmo significado
(redundância)  e  corrigir  erros  de  grafias  dos  termos,  aumentando  a  integridade  e
desempenho da base;

➢ Padronização de dados de referência: criação de vocabulários controlados e ou códigos
que serão usados por outros metadados do acervo;

➢ Combinação de dados: união de dados duas ou mais colunas. Exemplo: união dos campos
de  endereço  (rua,  cidade,  estado  e  país)  para  compor  um  metadado  de
georreferenciamento;

➢ Mapeamento dos dados: proceso por meio do qual podemos entender de que forma nosso
dados  estão  organizados  e  como  podemos  conectá-los  com  outras  bases  de  dados.
Processo essencial para abrir a possibilidade de integração ou enriquecimento dos dados. 

➢ Garantir a integridade dos termos únicos: termos únicos garantem que estamos falando
exatamente de um ítem e não de outro com características similares. Nas bases de dados
do museus são representados pelo “número de registro da peça". 

➢ Correções manuais dos dados;

1   http://databrewery.org/downloads/School%20of%20Data%20-%20pipeline.pdf
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➢ Tratamento de itens ou dados duplicados;

➢ Enriquecimento de dados;

➢ Conexão com Wki;

➢ Conexão com outras bases de dados.
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Software para tratamento e dados

Com  o  objetivo  de  melhorar  a  assertividade  das  buscas  e  a  qualidade  da  informação

disponibilizada, existem alguns softwares que auxiliam neste trabalho de tratamento e melhoria dos

dados. Em nossa experiência utilizamos o OpenRefine2, que foi criado para preencher uma lacuna

existente entre os profissionais  que conhecem os sistemas de dados mas não tem conhecimento

específico  sobre  os  assuntos  abordados  para  tratá-los,  e  os  profissionais  que  têm conhecimento

específico sobre assunto mas não não sabem operar dentro das estruturas de dados para transformá-

los. 

Principais  funcionalidades  do  OpenRefine  usadas  no  tratamento  da  base
museológica do Museu do Índio

Abaixo, uma descrição dos recurso do OpenRefine usados no tratamento dos dados do Museu.

Faceta de textos e Formação de agrupamentos

A funcionalidade de facetas de textos (text facets) do OpenRefine é uma boa maneira para

visualizar seus dados e identificar padrões. No exemplo abaixo podemos verificar que o termo

“Museu do Índio” possui uma série de entradas com erro, como demonstra a tabela abaixo. Com o

uso da faceta de texto, podemos editar cada opção deste grupo de entradas manualmente, o que

se revelaria custoso pela quantidade de variações. 

Termo Contagem

Museu do Índio 15509

Museu do índio 53

Museu do Indio 43

Museu do ìndio 24

museu do Índio 9

Museu do Índio 9

Muséu do Índio 2

Aliado a faceta de textos podemos fazer uso do recurso de formação de agrupamentos

(Agrupamento) onde o OpenRefine faz uso de alguns algoritmos para analisar o texto e sugerir

quais termos aparentam ser iguais e permitir que façamos a edição em lote das variações:

2     http://openrefine.org/   
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Página de recursos de Agrupamento

Limpeza e transformação

Utilizando  a  funcionalidade  da  faceta  de  texto  combinada  ao  uso  do filtro  de  texto,  é

possível tomar decisões para edições em massa do conteúdo, usando fórmulas para transformar

os dados.

Exemplo:

No metadado v095 - Materiais os termos deveriam estar separados por ";" mas alguns deles foram

separados pelo uso de " e ". Na faceta de texto verificamos a existência de 5744 ocorrências. Ao

aplicarmos o filtro de texto em busca do termo " e ", verificamos que ele está presente em 4730

campos.
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Faceta de texto do metadado "Materiais" Faceta de texto do metadado "Materiais" filtrada em busca do

termo " e ".

Depois do filtro podemos localizar e substituir o termos indesejado, “ e “ pelo termo que vamos

utilizar  “;”  (ponto  e  vírgula)  usando  a  seguinte  fórmula:  value.replace('  e  ',';').  Com  este

procedimento substituímos 9170 termos. 

Página de customização da transformação de texto
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Limpeza Manual de termos

Além das correções por  formação de agrupamentos,  o  OpenRefine  permite  a  limpeza

manual de termos em massa. Por meio das facetas de texto é possível analisar os termos usados

em uma determinada coluna e realizar modificações, de forma geral, na base do museu foram

feitas os seguintes tipos de ajustes:

● Remoção de termos que estavam registrados no campo incorreto;

● Transferência de dados que estavam no campo incorreto;

● Deleção de termos;

● Correção de nomenclatura;

● Correções ortográficas;

● Padronização de terminologia;

● Separação de dados agrupados.
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Tratamento da base de dados do acervo museológico e do tombo

A primeira base a receber tratamento foi a da Museologia, com ,19.865  itens. Na primeira

etapa do tratamento estudamos a base por meio dos manuais de preenchimento produzidos pela

equipe e construímos um documento orientador para ser preenchido e usado nas reuniões com a

equipe do museu:

● Nome do metadado: fornecido pela equipe de museologia do Museu do Índio;
● Código no PHL: oriunda do software onde estava originalmente a base;
● Descrição do metadado: fornecida pela equipe de museologia;
● Tipo de metadado: texto, taxonomia, número, data etc. Se valor único ou multivalorado;
● Publicidade do metadado: se vai ficar disponível para o público;
● Dúvidas: apontamento de questões a serem resolvidas  em reuniões com a equipe  do

museu
● Encaminhamentos: decisões tomadas juntos com a equipe do museu para melhoria da

base
● Ações executadas: registro das ações executadas para melhoria da base;

Detalhamento do tratamento dos dados da base de museologia e do tombo.

A partir da descrição dos termos, foi constituído um relato detalhado das ações executadas

em cada metadado, que apresentamos abaixo.

Metadado: Número de registro do objeto

Código no PHL: v03

Descrição: Valor único, sem repetição. Formato tripartido com ano de entrada, número da coleção

e número da peça.

As peças que apresentem (*) ao final da numeração devem ser catalogadas sem este diacrítico

acompanhadas da abreviatura ART em caixa alta.

Tipo: Texto e valor único

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 19536

Número de termos depois do tratamento: 19536

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Checagem de termos repetidos
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Metadado: Nome do artesão

Código no PHL: v016

Descrição: Nome do artesão responsável pelo preenchimento da peça.

Tipo: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 922

Número de termos depois do tratamento: 808

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Agrupamento;

○ Método Colisão de chaves;

Finger print;

Agrupamento de termos semelhantes pelo método "Colisão de chaves" com a função "Fingerprint".
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Ngram-fingerprint

Agrupamento de termos semelhantes pelo método "Colisão de chaves" com a função "Ngram-fingerprint".

Metaphone3

Agrupamento de termos semelhantes pelo Método “Colisão de chaves” com a função “Metaphone3”.
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Cologne-phonetic

Agrupamento de termos semelhantes  pelo Método “Colisão de chaves” com a função “Cologne-phonetic”.

● Método Nearest neighbor;

Agrupamento de termos semelhantes  pelo Método Nearest neighbor
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● Correções manuais:

Retirada do termo "índio", "artesão" e "artesã";

Localização e retirada dos termos "Artesã", "Artesão", "Índia" e "Índio".

● Substituição do caractere "/" por ''||", indicando um metadado multivalorado.

Figura - Localização do uso de “/”

Metadado: Responsável pela Guarda

Código no PHL: v017
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Descrição: Nome do responsável pela guarda.

Tipo: Texto e valor único

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 57

Número de termos depois do tratamento: 02

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves 

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção e normalização manual de termos;

● Preenchimento de campos vazios com o termo "Museu do Índio";

● Ajustes nos campos da coleção que está no Museu de Lille, França.

Metadado: Nome do Objeto

Código no PHL: v018

Descrição: Nome técnico da peça.

Tipo de metadado: Texto (Título) Valor Único

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 1503

Número de termos depois do tratamento: 1352

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

○ Fingerprint;

○ Ngram-fingerprint;

○ Metaphone3;

○ Cologne-phonetic;

○ Nearest neighbor;
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● Correção individual de termos.

Metadado: Terminologia Étnica

Código no PHL: v019

Descrição: Nome do objeto em língua nativa.

Tipo de metadado: Texto e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 1503

Número de termos depois do tratamento: 1352

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos.

Metadado: Instituição (Coleção/Doador)

Código no PHL: v25

Descrição: Nome da Coleção/Doador. Iniciais em Maiúscula.

Tipo de metadado: Texto e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 376

Número de termos depois do tratamento: 34

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;
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Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Neste  metadado  estavam  agrupados  nomes  de  instituições,nomes  de  pessoas,  de

Coletores e de  Coleções. Estes metadados foram separados e agora constituem 4 novos

Metadados:

○ Instituições: 34 termos:

○ Pessoas: 224 termos

○ Coleção: 138 termos

○ Coletores: 92 termos

Separação dos nomes de pessoas(Coleções e Coletores) e instituições

● Correção individual de termos;

● Normalização dos nomes das instituições baseada na listagem produzida pelo setor de

museologia.

Metadado Novo: Pessoas

Código no PHL: Não se aplica

Origem do metadado: Desmembrando do campo v205

Descrição: Nome de pessoas (Coleção/Doador)

Tipo de metadado: Texto e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 376 (Metadado de Origem)

Número de termos depois do tratamento: 224
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Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

Metadado novo: Coletor

Código no PHL: Não se aplica

Origem do Metadado: Foi desmembrado do campo 025

Descrição: Nome do Coletor do item.

Tipo de metadado: Texto e múltiplos valores

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 376 (Metadado de Origem)

Número de termos depois do tratamento: 92

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;
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Listagem de nomes após a normalização

● Normalização  dos nomes dos Coletores  baseada  na listagem produzida  pelo  setor  de

museologia.

Metadado novo: Coleção

Código no PHL: Não se aplica

Origem do Metadado: Foi desmembrado do campo 025

Descrição: Nome do Coletor do item.

Tipo de metadado: Texto e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 376 (Metadado de Origem)

Número de termos depois do tratamento: 136

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;
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Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;

● Normalização  dos  nomes das Coleções  baseada  na listagem produzida  pelo  setor  de

museologia.

Metadado: Número de Peças

Código no PHL: v027

Descrição: Colocar o número de peças que compõem o objeto.

Tipo de metadado: Texto valor único

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 111

Número de termos depois do tratamento: 76

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;

● Transferência de dados que estavam no campo incorreto:
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Exemplo de dados que foram retirados ou transferidos

● Após a normalização foram mantidas as anotações entre parênteses:

Informações mantidas entre parênteses 
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Metadados: Dimensões da Peça

Código no PHL: v038

Descrição:  O número da medida, depois o nome da medida (em minúscula),  seqüenciado por

ponto e vírgula entre tais. Entre parênteses, informações que especificam ou detalham a medida.

Tipo de metadado: Texto valor único

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 14253

Número de termos depois do tratamento: 14238

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Padronização do uso de ";" e "x"

 Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

○ Método Nearest neighbor;

Faceta  de  texto  do  metadado  “Dimensões  da  peça”  após  a

normalização.
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Metadado: Língua Indígena

Código no PHL: v040

Descrição:Trata-se de uma tabela cuja língua indígena deve ser selecionada.

Tipo de metadado: Taxonomia valor único

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 45

Número de termos depois do tratamento: 45

Tratamento dos dados

● Substituição  dos números pelas  Línguas  Indígenas correspondentes  de acordo  com a
Tabela fornecida pelo museu.

Metadado:Data de Entrada no Museu

Código no PHL: v042

Descrição: Data, caso o dado exista, na ordem dd/mm/ano. 

Tipo de metadado: Data

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 770

Número de termos depois do tratamento: 712

Tratamento dos dados

● Normalização das datas

Metadado: Nome da Etnia

Código no PHL: v043

Descrição: Nome da etnia. Inicial em Maiúscula.

Tipo de metadado: Taxonomia

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 359

Número de termos depois do tratamento: 261 

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;
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Fingerprint;
Ngram-fingerprint;
Metaphone3;
Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;

Metadado novo: Nome Principal

Código no PHL: Não se aplica

Descrição: Metadado criado a partir da tabela produzida com a junção dos nomes do Boletim do

Museu do Índio n°8/1998 e do quadro geral  dos povos indígenas do Instituto Socioambiental,

disponível online3

Tipo de metadado: Taxonomia valor único

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: -

Número de termos depois do tratamento: 165

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

Metadado novo: Autoidentificação do Povo

Código no PHL: Não se aplica

Descrição: Metadado criado a partir da tabela produzida pelo Denny Moore.

Tipo de metadado: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: -

Número de termos depois do tratamento: 99 

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

Metadado novo: Outras denominações dos nomes dos povos

Código no PHL: Não se aplica

3   https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos
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Descrição: Metadado criado a partir da tabela produzida com a junção dos nomes do Boletim do

Museu do Índio n°8/1998 e do quadro geral  dos povos indígenas do Instituto Socioambiental,

disponível online4

Tipo de metadado: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: - 

Número de termos depois do tratamento: 692

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

Metadado: Referência Bibliográfica

Código no PHL: v048

Descrição: Referências  bibliográficas  utilizada  para  os  objetos  de  acordo  com as  normas  da
ABNT.
Tipo de metadado: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 662 

Número de termos depois do tratamento: 48

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;
● Separação em mais colunas usando ";" (v48 1)

●

Caixa de edição da separação em colunas

4   https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos
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● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Normalização individual de termos;

● Concatenar colunas desmembradas para tratamento.

Metadado: Notas Gerais

Código no PHL: v061

Descrição: Não foi definido ainda o conteúdo para este campo.

Tipo de metadado: Texto longo

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 963

Número de termos depois do tratamento: 947

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;

Metadado: Ano de Confecção do Objeto

Código no PHL: v064

Descrição: -

Tipo de metadado: Texto

Publicidade do metadado Público 
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Número de termos antes do tratamento: 478

Número de termos depois do tratamento: 226

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves;

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;

● Retirada dos comentários e Inserção no campo V082

Faceta de Texto coluna v064 - Informações em campo indevido
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Metadado: Data Padronizada

Código no PHL: v065

Descrição: Data padronizada, inicia-se com o ano (quatro dígitos), seguido pelo mês e por último,

o dia (ambos com dois dígitos). Sem barra entre separadora.

Tipo de metadado: Texto

Publicidade do metadado Público

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

Metadado: Estado de Origem do Objeto

Código no PHL: v066

Descrição: Nome do estado em que a etnia do objeto habita.

Tipo de metadado: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento:132

Número de termos depois do tratamento: 29

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Retirada de siglas dos estados e outras informações
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Faceta de texto campo v066 antes do tratamento

● Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves:

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor;

● Normalização individual de termos

Metadado: País de Origem

Código no PHL: v067

Descrição: Nome do País de origem.

Tipo de metadado: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 15

Número de termos depois do tratamento: 8
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Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor;

● Normalização individual de termos

Metadado: Imagem do Objeto

Código na PHL: v070

Tipo de metadado: Imagem

Metadado novo: Possui fotografia?

Código na PHL: Não se aplica

Origem do metadado:  Criação da categoria baseada no campo v070.

Tipo de metadado: Taxonomia e valor único

Metadado: Categoria

Código na PHL: v071
Descrição: Ver tabela.
Tipo de metadado: Taxonomia e valor único

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 10

Número de termos depois do tratamento: 10

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

Metadado: História Administrativa/biografia

Código no PHL: v081

Descrição: Quando  houver  inserir  informações  sobre  a  história  administrativa  do  objeto  ou

biografia tanto do objeto quanto do coletor.
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Tipo de metadado: Texto longo e valor único

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 249

Número de termos depois do tratamento: 194

Tratamento de dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor

Metadado: Localidade

Código no PHL: v082

Nomenclatura: Aldeia, Rio, Serra…( Localidade)

Tipo de metadado: Texto e valor único

Publicidade do metadado Público 

Número de termos antes do tratamento: 823

Número de termos depois do tratamento: 872

Tratamento de dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

●  Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Nearest neighbor

● Separado em novas colunas pelo separador “,”. Mantido o campo original v082.

● Foram criadas 11 novas colunas..
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Metadado: Código Html

Código no PHL: v084

Descrição: Campo destinado a inclusão de imagem do objeto.

Tipo de metadado: Texto valor único

Publicidade: Público

Tratamento dos dados

● Nenhum

Metadado: Descrição da peça segundo o Dicionário de Artesanato Indígena

Código no PHL: v086 concatenado
Descrição: Descreve-se brevemente a função da peça pela etnia (ver Dicionário do Artesanato
Indígena)
Tipo: Taxonomia e múltiplos valores
Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 3770
Número de termos depois do tratamento: 3677

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

● Normalização dos termos “usado” e ‘utilizado”

● Separação do tipo de adorno e seu uso pelo separador “||”

Metadado Descritor temático

Código no PHL: v087

Descrição: Descritor temático. Termos que representem a peça
(Ver  tesauro  de  Cultura  Material  dos  Índios  no  Brasil;  TG e  TE).  Incluir  a  especificidade  do
material, caso não esteja no tesauro
Tipo: Taxonomia e múltiplos valores
Publicidade do metadado: Público
Número de termos antes do tratamento: 3150
Número de termos depois do tratamento: 1733

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;
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Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor

● Separação dos termos utilizando “||”

Metadado: Descritores secundários

Código no PHL: v088

Descrição: Inserir outros nomes dados ao povo ou nomes vulgares dos objetos.

Tipo de metadado: Taxonomia e múltiplos valores

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 250
Número de termos depois do tratamento: 285

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor

● Separação dos termos utilizando “||”

Metadado: Observações 1

Código no PHL: v089

Descrição: Deve ser dada pelo técnico responsável pela catalogação. São dados que remetem a

informações contidas no objeto, ou seja, caso ele tenha uma etiqueta colada nele, marcar com

algum dado, etc

Tipo de metadado: Texto longo

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 1981

Número de termos depois do tratamento: 1750
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Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

●  Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor

Metadado: Quantidade de partes

Código no PHL: v092

Descrição: Colocar o número de partes que compõe o objeto sempre em algarismo arábico.

Tipo de metadado: Texto e valor único

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 47

Número de termos depois do tratamento: 39

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

●  Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor

○ Normalização  manual:  Acrescentado  o  "0"  antes  dos  números  com  uma  casa

decimal 01, 02, 03

Metadado:Técnica de confecção

Código no PHL: v093

Descrição: Informar com base na informação contida no Dicionário de Artesanato Indígena de

Berta G. Ribeiro.  Sempre iniciando com letra maiúscula a primeira palavra e a segunda, caso

houver, em letra minúscula.
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Tipo de metadado: Texto e múltiplos valores

Publicidade do metadado Público

Número de termos antes do tratamento: 757

Número de termos depois do tratamento: 620

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Método Nearest neighbor

● Substituição de “ e “ por “||”

● Separação dos termos multivalorados utilizando “||”

Metadado: Estado de Conservação

Código na PHL: v094

Descrição: Estado de conservação. Dentro da escala: Bom; Regular; Ruim.

Tipo de metadado: Taxonomia e Valor único

Publicidade: Público

Número de termos antes do tratamento: 2236

Número de termos depois do tratamento: 03

Tratamento dos Dados

● Separação do estado de conservação e do comentário;

● Criação do novo metadado: Comentários  - Estado de Conservação.

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos ;

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves:

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;
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Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

Metadado novo: Comentário - Estado de conservação

Código no PHL: Não se aplica

Origem do metadado: Desmembrado do metadado v094

Descrição: Comentários sobre o Estado de conservação da peça.

Tipo de metadado: Texto e valor único

Publicidade: Público

Número de termos antes do tratamento: 2236

Número de termos depois do tratamento: 2019

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos; 

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves:

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3;

Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;

● Normalização Manual de termos.

Metadado: Matéria-prima 

Código no PHL: v095

Descrição: Primeira  letra  em maiúscula  (somente  do  primeiro  nome),  com uso  de vírgulas  e

conjunção ”e” para o último. Não colocar ponto final.

Tipo: Categoria/múltiplos valores

Publicidade do metadado: Público

Número de termos antes do tratamento: 2703

Listagem de termos depois do tratamento: 2307

Tratamento dos dados

● Padronização dos caracteres usados para separar os termos:

○ Troca de ";", " e ", "/" por "||"

Página 38 de 59



Pesquisador Leonardo Barbosa Germani – Produto 03         

● Separação dos termos para tratamento individual em novas colunas;

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Transferência de termos que pertencem à outros metadados;

Ngram-fingerprint;

Opções de agrupamento pelo método de colisão de chaves função ngran-fingerprint para coluna v095 2
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Metaphone3

Opções de agrupamento pelo método de colisão de chaves função metaphone3 para coluna v095 2

Cologne-phonetic

Opções de agrupamento pelo método de colisão de chaves função cologne-phonetic para coluna v095 2
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● Método Nearest neighbor

Opções de agrupamento pelo método Nearest neighbor

● Acrescentado o termo "Penas de", que foi perdido na separação dos termos devido a falta

de padronização de preenchimento de alguns itens. Exemplo: "penas de mutum, arara,

gavião", o correto seria "penas de mutum, penas de arara, penas de gavião.

● Substituição do termo "fio" por "linha";

● Termos “formas” transferidos para o singular ;

● Nome científico acrescentado nas seguintes plantas:

● Jenipapo

● Urucum

● Jacitara

Metadado:  Instituição detentora

Código no PHL: v098

Descrição: Quando objeto não estiver no Museu do Índio

Tipo: Taxonomia e valor único

Publicidade do metadado: Público
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Número de termos antes do tratamento: 10

Listagem de termos depois do tratamento: 2

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco e iniciais;

● Remoção dos espaços consecutivos 

●  Normalização por agrupamento:

○ Método Colisão de chaves

Fingerprint;

Ngram-fingerprint;

Metaphone3

Cologne-phonetic

○ Nearest neighbor

● Inclusão do termo "Museu do Índio" em todas os campos que estavam em branco.

Metadado: Intervenções

Código no PHL: v099

Descrição: Campo que deve ser preenchido pela restauradora

Tipo: Texto valor único

Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados

● Retirada de um item que não pertencia a coleção museológica, diminuindo assim o número

de termos.
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Tratamento da base de dados do acervo museológico tombado do 
Museu do Índio

Metadado: Tombo

Código no PHL:v801

Descrição: Informar o número de registro do objeto
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Padronização da caixa da fonte;

Metadado: Exemplar

Código no PHL:v803

Descrição:  Informar  quantos exemplares foram registrados na ficha catalográfica,  sem uso de
ponto final
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Padronização da caixa da fonte;

Metadado: Data de entrada no Laboratório

Código no PHL:v805

Descrição:  Informação dada pelo  técnico  responsável  pelos  procedimentos  de conservação e
restauração
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Identificação e transferência de dados que estão no campo incorreto

Página 43 de 59



Pesquisador Leonardo Barbosa Germani – Produto 03         

● Padronização da caixa da fonte;

Metadado: Disponibilidade

Código no PHL:v807

Descrição: Disponibilidade  do  item  museológico  por  meio  de  três  elementos,  a  saber:  

● Circulante: Objeto  que  estará  disponível  para  consulta  no  Museu  do  Índio  e
para  empréstimos;  

● Consulta  local:  Objeto  que  estará  disponível  somente  para  consultra  no
Museu  do  Índio.      

● Indisponível:  Objeto   que   não   estará   disponível   para   consulta/uso   ou
empréstimo

Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados

● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Padronização da caixa da fonte

Metadado: v808

Código no PHL:v808

Descrição: 
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

Metadado: Participação em exposição

Código no PHL:v818
Descrição: Incluir o  nome da(s) exposição(s) que o item participou, acompanhada de data, local e
duração da mostra (início e finalização)
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco e iniciais;
● Remoção dos espaços consecutivos 
●  Normalização por agrupamento:
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○ Método Colisão de chaves
Fingerprint;
Ngram-fingerprint;
Metaphone3
Cologne-phonetic;

○ Método Nearest neighbor;
● Identificação e transferência de dados que estão no campo incorreto.

Exemplo de  Informações do metadado v810 na coluna do metadado v818.

Metadado: Aquisição

Código no PHL:v819

Descrição: Selecionar, na tabela fornecida, o modelo de aquisição do item. A tabela conta com as
opções: 

● Doação
● Compra
● Desconhecida
● Outra
● Permuta

Tipo: Numérico valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Padronização da caixa da fonte;

Metadado: Data de aquisição

Código no PHL:v820

Descrição:  Informar modelo de “data padrão”,ou seja, ano/mês/dia, sem uso de barra,hífen ou
underline e sem ponto final
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
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● Normalização por agrupamento:
○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Padronização da caixa da fonte;

Metadado: Doador

Código no PHL: v821

Descrição:  Informar  o  nome  do  doador  que  pode  ser  pessoa,  instituição,  departamento,
coordenação. Sempre começando com letra maiúscula sem uso de ponto final
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Correção individual de termos;
● Identificação e transferência de dados que estão no campo incorreto;

Metadado: Nota Fiscal

Código no PHL:v822

Descrição: Quando houver informar o número da Nota Fiscal e emissor, nesta ordem, sem uso de
ponto final
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Identificação e transferência de dados que estão no campo incorreto

Metadado:Valor (R$)

Código no PHL:v823
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Descrição:  Informar  o  valor  do  item,  dado  extraído  tanto  de  Nota  Fiscal  quanto  de  tabelas
fornecidas por pesquisadores, com inclusão de símbolo do Real (R) (moeda brasileira) e do $
(símbolo do dinheiro). Em número arábico, sem ponto final
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Normalização manual de termos

Metadado: Valor (U$)

Código no PHL:v824

Descrição: Informar valor do item em moeda estrangeira (dólar) utilizando o símbolo do Dólar (U)
e do dinheiro ($). Em número arábico, sem ponto final
Tipo: Texto Valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Normalização manual de termos

Metadado: 

Tratamento realizado

Código no PHL:v826

Descrição:  Informar  o  tratamento  de  conservação  dado  ao  item.  Higienização,  restauração,
congelamento,.  Informações  dadas  pelo  responsável  pela  ação  (museólogo,  conservador  ou
restaurador)
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
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○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Normalização manual de termos

Metadado: Recomendações

Código no PHL:v827

Descrição: Informação dada pelo responsável pelo processo pelo qual passou o item
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Normalização manual de termos

Metadado: Data de Coleta do objeto

Código no PHL:v828

Descrição: Inserir quando houver a data em que o item foi coletado e por quem
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização manual de termos

Metadado: Antigos proprietários

Código no PHL:v830

Descrição: Informa, quando houver, se o item pertenceu a uma pessoa, instituição, etc.
Tipo: Categoria valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;
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● Normalização manual de termos

Metadado: Valor de Seguro

Código no PHL:v833

Descrição: Valor atribuído pelo técnico responsável pela guarda e registro do item. Nele deve ser
considerado o custo de aquisição do item (deslocamento, transporte, matéria-prima, singularidade,
raridade, grau de dificuldade de execução, etc.) O valor atribuído deve ser expresso em DÓLAR.
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
● Normalização por agrupamento:

○ Métodos Colisão de chaves;
○ Fingerprint;
○ Ngram-fingerprint;
○ Metaphone3;
○ Cologne-phonetic;
○ Método Nearest neighbor;

● Normalização manual de termos
● Identificação e transferência de termos em campo incorreto

Metadado: Data de início dos procedimentos

Código no PHL:v834

Descrição:  Diferente do campo 805,  este deve conter a data de início dos procedimentos de
conservação ou restauração. Dado informado pelo técnico responsável

Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;

Metadado: Data final dos procedimentos

Código no PHL:v835

Descrição: Data final dos procedimento de conservação ou restauração. Deve ser informada pelo
técnico responsável
Tipo: Texto valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;

Metadado: Observações

Código no PHL:v837
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Descrição: Inserir outras informações particulares do item, caso tenha
Tipo: Texto Valor único
Publicidade do metadado: Privado

Tratamento dos dados
● Remoção de espaços em branco consecutivos e iniciais;
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Tabela dos metadados da base de museologia e do tombo

Os resultados do tratamento da base visam melhorar o acesso aos itens do acervo. A

normalização de termos reflete diretamente na qualidade do resultado das buscas.  A falta de

padronização  no  uso  de  caixa  alta  ou  baixa,  a  variação  na  escrita  de  determinados  termos

(araracanga e arara-canga), espaços vazios consecutivos ou no início de palavras, faz com que o

software entenda que se tratam de termos diferentes, quando na verdade, trata-se de variações

ou  erros  de  escrita,  ou  seja,  de  termos  que  deveriam  estar  agrupados  dentro  de  uma

nomenclatura normalizada. Na tabela abaixo, sintetizamos o tratamento de dados mostrando o

número de termos antes e depois do tratamento. No caso de metadados com valores únicos,

espera-se a redução do número de termos devido a normalização. No PHL, vários metadados

eram tratados como multivalorados por meio do uso de separadores, como por exemplo o " ; ",

mas na prática se comportavam como blocos de textos e como um único metadado. Neste caso

mapeamos e  normalizamos  os  separadores,  para  tornar  possível  o  tratamento  individual  dos

termos  dentro  do  openrefine.  Assim,  a  efetividade  deste  último,  poderá  ser  observada  pelo

incremento do número de metadados disponíveis e pelo aumento da qualidade de retorno das

buscas.

Segue a tabela resumida sobre o tratamento da base de dados, vale destacar a alteração

do número de ocorrência antes (base de dados inicial) e depois da Limpeza e Transformação dos

dados. O número de Termos da base de dados depois da Transferência e Normalização, ou seja,

retirada de entradas incorretas, realização de agrupamento de termos com o mesmo significado

(redundância)  e  correção  dos  erros  de  grafias  dos  termos,  também  apresentam  redução  do

número de ocorrência embora esse não fosse necessariamente o objetivo desta etapa.
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Tabela Resumo da Normalização de Metadados

Código no 

PHL
Metadado Metadado novo

Tipo de campo no 

Taincan

Número de

Termos base de

dados inicial

Número de

termos depois da

Limpeza e

transformação

Número de Termos

base de dados

depois da

Transferência e

Normalização

v03
Número  de  registro  do
objeto

Não Texto 1958 1956 1956

v016 Nome do Artesão Não
Taxonomia
multivalorada

942 922 798

v017
Responsável  pela
Guarda

Não Taxonomia valor único 61 57 2

v018 Nome do objeto Não Taxonomia valor único 1574 1574 1351

v019 Terminologia Étnica Não Texto valor único 1437 1418 1716

v025 Coleção/doador Não
Taxonomia
multivalorada

381 355

N/A Instituição Sim
Taxonomia
multivalorada

N/A Coletor Sim
Taxonomia
multivalorada

N/A Coleção Sim
Taxonomia
multivalorada

v027 Número de Peças Não Texto 111 107
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v038 Dimensões da Peça Não Texto 14321 14253 14238

v040 Língua Indígena Não Taxonomia valor único 45 45 45

v042
Data  de  Entrada  no
Museu

Metadado perdido

v043 Nome da Etnia Não Taxonomia valor único 359 333 265

N/A
Nome  convencionado
do povo

Sim Taxonomia valor único

N/A Autodenominação Sim
Taxonomia
multivalorada

N/A Outras denominações Sim
Taxonomia
multivalorada

v048 Referência Bibliográfica Não
Taxonomia
multivalorada

662 597 48

V061 Notas Gerais Não Texto 963 943 947

v064
Ano  de  Confecção  do
Objeto

Não Texto 478 475 226

v065 Data Padronizada Não Número 774 774 772

v066
Estado  de  Origem  do
Objeto

Não
Taxonomia
multivalorada

132 125 24

v067 Páis de Origem Não
Taxonomia
multivalorada

15 12 6

v070 Imagem do objeto Sim

v071 Categoria Não

v081 História Não Texto 249 240 194
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Administrativa/biografia

V082 Localidade Não 883 782 782

N/A Aldeia Sim Texto

N/A Rio,Lagoa,Igarapé Sim Texto

N/A Afluente do Sim Texto

N/A Complemento Sim Texto

N/A Comunidade Sim Texto

N/A Município Sim
Taxonomia
multivalorada

N/A Missão Sim Texto

N/A Parque Indígena Sim Texto

N/A Posto Indígena Sim Texto

N/A Terra Indígena Sim Texto

N/A Reserva Indígena Sim Texto

v083 Descrição do objeto Não Texto 15066 15040 14367

V086

Descreve-se
brevemente  a  função
da  peça  descrita  pela
etnia

Não Texto 3770 3712 3677

v087 Descritor temático Não
Taxonomia
multivalorada

3150 2317 1733

Página 54 de 59



pesquisador – produto xx         

v088 Descritores secundários Não
Taxonomia
multivalorada

250 291 285

v089 Observações1 Não Texto 1981 1927 1750

v092 Quantidade de Partes Não Texto 47 47 39

v093 Técnica de confecção Não
Taxonomia
multivalorada

757 214 301

v094 Estado de conservação Não Taxonomia valor único 2236 2218 3

N/A
Observação  sobre  o
estado de Conservação

Sim Texto valor único 2102

v095 Materia Prima Não
Taxonomia
multivalorada

5744 2703 1937

v098 Instituição detentora Não Texto 10 7 1

v099 Intervenções Não Texto 2 2 1

N/A = Não se aplica.
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Resultados do trabalho de tratamento dos dados

Foram realizados três testes de migração das bases de dados para o Tainacan. O primeiro foi

realizado com os dados sem nenhum tratamento, para que equipe do museu pudesse avaliar a

integridade da informação. O segundo teste aconteceu depois da primeira fase de tratamento, o

terceiro e último com a base já tratada.

Na página inicial do acervo o usuário pode realizar pesquisas na busca geral (1) do repositório ou

poderá usar os filtros (2), que podem ser habilitados e configurados pelo painel de controle.

Página principal do acervo
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No momento  em que comparamos os filtros  da primeira  e última importação,  fica  explícita  a

importância do tratamento dos dados e o aumento da precisão da busca. Sendo assim, foram

destacados três exemplos para facilitar a compreensão da importância dessa etapa do trabalho e

do resultado alcançado:

Exemplo1: Na base original havia nomes de povos (com variação de grafia) junto com estado de

origem, além de variações de escrita, espaços em branco etc.

Filtro do metadado "Estado de Origem" da versão 1 da Base de 

Dados.

Filtro do metadado "Estado de Origem" na 

base normalizada. 

Exemplo  2:  No  campo  estado  de  conservação,  eram  acrescentados  comentários  junto  aos

estados "Bom", "Regular" e "Ruim ", isso dificultava a separação das peças por este atributo. No

tratamento, optamos por separar o termo do comentário, criando um novo metadado: Comentários

sobre o estado de conservação.
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Filtro do metadado "Estado de Conservação", na base original. Filtro do metadado "Estado de Conservação",  com

comentários realocados em outro campo.

Exemplo 3: No metadado Matéria-prima, os materiais estavam, em sua grande maioria, separados

por  vírgula.  Depois  da  padronização  dos  separadores,  normalizamos  os  termos  e  criamos

categorias, possibilitando a pesquisa de itens por tipo de material.

Metadado matéria prima antes do tratamento. Metadado matéria prima depois do tratamento
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Conclusão

Foram apresentadas as etapas relacionadas ao tratamento conjunto da base de dados do

Museu do Índio, considerando sua capacidade de recuperação da informação e o potencial do

acervo. O trabalho investido no aperfeiçoamento da base de dados, gerou resultados evidentes

conforme  apresentado  ao  longo  do  presente  relatório,  por  meio  de  textos,  imagens  e

principalmente na análise da base antes e depois do tratamento.

Essa ação ajudou a equipe a pensar e estruturar tal procedimento, ao passo que, pode ser

uma demanda característica de outras iniciativas museológicas brasileiras. E no que se refere ao

potencial de disponibilização de acervos em redes, as diferentes bases de dados precisam seguir

critérios mínimos de organização possibilitando a interoperabilidade,  ou seja, diálogo,  entre as

bases de dados e suas informações. 

Conforme o  resultado  apresentado,  considera-se esse  trabalho  de  absoluta  relevância

para a preservação de acervos digitais e mais uma vez, o Museu do Ìndio exerce sua atuação de

maneira pioneira no que se refere à preservação e promoção do patrimônio cultural dos povos

indígenas. 
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