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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório é referente ao produto N, denominado “Customização e 

implementação de interoperabilidade semântica dos acervos para busca e 

recuperação integrada” do 4º Termo Aditivo do TED UFG e Ibram. Este produto 

descreve o protótipo de integração dos acervos de 12 museus administrados 

diretamente pelo Ibram e que estão publicados e disponibilizados on-line por meio 

do Tainacan.  

A integração dos dados dos acervos é uma aplicação que se torna viável a 

partir da publicação dos acervos dos museus do Ibram, que tem ocorrido nos últimos 

anos através do projeto Tainacan, fruto da parceria entre a Universidade Federal de 

Goiás - UFG e o Instituto Brasileiro de Museus - Ibram. A disponibilização dos 

acervos através da plataforma Tainacan atualmente já ocorreu em 16 museus 

(Museu Casa da Princesa, Museu Casa de Benjamin Constant, Museu da 

Inconfidência, Museu das Bandeiras, Museu das Missões, Museu de Arqueologia 

de Itaipu, Museu de Arte Sacra da Boa Morte, Museu do Diamante, Museu do Ouro, 

Museu Histórico Nacional, Museu Regional São João Del Rey, Museu Regional 

Casa dos Ottoni, Museu Victor Meirelles, Museu Villa Lobos, Museu Casa da Hera, 

Museu Casa Histórica de Alcântara), outros 7 museus têm acervos em fase de 

implementação. Pelas funcionalidades de exposição dos dados da plataforma 

Tainacan, como a interface de aplicação (API), é possível acessar os dados públicos 

dos acervos viabilizando promover estratégias de integração dos acervos. 

Conforme apresentado por MARTINS; CARVALHO JUNIOR; GERMANI 

(2018, p. 60), a interoperabilidade é uma questão imaginada desde a concepção do 

Tainacan, os autores descrevem a  plataforma como: 

“[...] uma solução tecnológica livre (open source), de fácil utilização e capaz 
de desmistificar o exercício da interoperabilidade entre os modelos de 
dados dos diferentes domínios de acervos culturais (museus, bibliotecas, 
cinematecas, arquivos).” 

 

O que indica que a produção e desenvolvimento da plataforma sempre levou 

em consideração as questões de disponibilização do acervo para consumo e reuso 

dos dados públicos por ferramentas de agregação. 

 Almejar a interoperabilidade dos acervos dos museus é um passo importante 

na democratização e qualificação do acesso à cultura brasileira. Atualmente, a 

presença digital dos museus através da plataforma Tainacan já configura uma 
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estrutura de disponibilização primordial, mitigando limitações de acesso como a 

distância e estruturação da informação, atingindo positivamente vários setores da 

sociedade, desde cidadãos com direito ao acesso cultural até pesquisadores com 

consumo especializado das informações disponíveis no acervo. 

Porém, atualmente como estão disponibilizados, o acesso aos acervos dos 

museus é feito pontualmente, sendo necessário acessar cada portal para buscar 

por informações desejadas. Isso significa que se for necessário pesquisar por todos 

os museus que tenham moedas em seu acervo, por exemplo, é preciso acessar 

cada um dos sites dos 16 museus, que hoje estão disponíveis separadamente, e 

organizar manualmente a lista de itens representativos de moedas. 

Os museus do Ibram têm acervos que apresentam ricas relações entre si. 

Aqueles com objetos culturais referentes à temática sacra, por exemplo, 

compartilham de um acervo conjunto bastante expressivo, porém, é preciso que 

sejam acessados pontualmente através do portal de cada museu. Poderia, ainda, 

haver a possibilidade de produzir uma exposição numismática a partir de todos os 

museus que tivessem em seus acervos esse tipo de objeto.  

É a partir de questões como essa que a necessidade pela interoperabilidade 

entre os acervos dos museus ganha espaço. Conforme indicado por MARTINS; 

CARVALHO JUNIOR; GERMANI (2018, p.66): 

“Fica claro que a agregação dos acervos culturais em serviços de busca 
integrados valorizam as coleções, simplificam a vida dos usuários e geram 
novas possibilidades de pesquisa e inovação digitais que podem ser 
exploradas de diferentes maneiras. Bases de dados expressivas sobre 
conteúdos culturais podem impactar serviços no setor de turismo, apoiar 
no desenvolvimento de inovações nas áreas de inteligência artificial e de 
aprendizagem de máquina (com a identificação de padrões, indexação 
automática, entre outros), na área educacional e na própria gestão pública 
das iniciativas culturais.” 

 

Integrar os dados dos acervos dos museus possibilita produtos como uma 

busca federada em todos os acervos, bem como formas de seleção e reuso dos 

dados com maior nível de personalização, dá aos gestores culturais ferramentas de 

síntese do inventário de objetos culturais a partir de uma visão macro dos acervos, 

e ainda permite o consumo e apropriação desses dados por outras instituições de 

memória, possibilitando a formação de uma rede de informações e de objetos 

digitais que vai além dos limites institucionais. 

 



 

4 

 

Considerando então a possibilidade da interoperabilidade entre os acervos 

já disponibilizados através do Tainacan pelos museus do Ibram, surgem questões 

relevantes sobre a qualidade e formato da organização dos dados dos museus, 

formas de recuperação dos dados, o processo de agregação e desenvolvimento da 

interface de busca e apresentação dos acervos integrados. 

Conforme colocado por MARTINS; CARVALHO JUNIOR; GERMANI (2018, 

p.60): 

“Questões como os padrões técnicos de digitalização, a hospedagem dos 
dados, a preservação digital, os modelos de indexação, catalogação e 
classificação, o padrão de metadados, a descrição semântica dos dados, 
entre tantas outras, exigem um modelo de governança complexo e que 
contemple a diversidade de atores institucionais e suas realidades 
informacionais.” 

 

A integração dos dados é um esforço que vai muito além de simplesmente 

reunir os objetos em um só repositório, é preciso que haja interoperabilidade 

conceitual entre a descrição dos objetos, que eles minimamente possam ser 

representados por um padrão de metadados comum, além de possuir indexadores 

que partilhem dos mesmos termos entre os acervos. 

 Os elementos descritivos do Inventário Nacional de Bens Culturais 

Musealizados (INBCM) estabelecido na resolução normativa nº 02 de 29 de Agosto 

de 20141 são uma indicação de um conjunto de metadados que contextualizam os 

acervos dos museus sob a direção do Ibram, porém, esse conjunto de metadados 

não está de fato representado nos acervos. Cada acervo tem seu próprio modo de 

representação dos objetos através de metadados, que em grande parte têm 

semelhanças, porém não chegam a apresentar uma organização conceitual comum 

entre eles. Isso indica que será necessário aplicar transformações nos dados para 

que seja possível mapear os metadados de cada acervo para àqueles indicados 

para o INBCM. 

 Outro ponto conceitual importante que os acervos têm em comum é o uso 

das classes e subclasses do Thesaurus para acervos museológicos, de Ferrez 

e Bianchini (1987). Implementado como taxonomia no Tainacan, os termos 

definidos por esse vocabulário controlado são comuns em todos os acervos que o 

aplicam, e permitem indexar os objetos com base em sua classificação. 

 
1 Resolução normativa nº 02 de 29 de Agosto de 2014 - https://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2_INBCM.pdf 

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2_INBCM.pdf
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2_INBCM.pdf
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 Essas duas indicações conceituais são opções importantes para se 

considerar na integração dos acervos, já que minimamente permitem traçar um 

caminho na direção da organização de uma linguagem informacional comum, 

possibilitando interpretar o acervo e estruturar a partir de uma perspectiva padrão. 

Essa condição é importante na implementação das funcionalidades da agregação, 

como a busca nos metadados que descrevem os objetos e sínteses quantitativas 

dos objetos. É importante que as nomenclaturas/termos que indexam os objetos 

estejam sob a mesma perspectiva e sem ambiguidade (termos de mesmo 

significado escritos de forma diferente por falta de vocabulário controlado), caso 

contrário as sínteses necessárias para a exposição e pesquisa dos dados 

agregados ficarão comprometidas. 

 Além das questões conceituais, um ponto técnico crucial a ser considerado 

é a disponibilização dos dados do acervo. No Tainacan, a coleta dos dados pode 

ser realizada de maneira pública em dois tipos de requisição, via interface de 

aplicação API2 e através do protocolo OAI-PMH3, ambas alternativas dão acesso 

aos metadados e valores dos metadados, bem como o link para os documentos e 

anexos dos acervos. Essa funcionalidade permite promover estratégias de coleta 

automática dos acervos e estruturar uma interface de agregação sempre atualizada 

de acordo com os pontos de acesso. 

 Além dessas duas questões, existe uma metodologia de integração dos 

acervos que envolve pensar processos de coleta, transformação, agregação e 

publicação dos objetos agregados para entender o contexto de publicação atual dos 

acervos, bem como as tecnologias disponíveis para desenvolver uma interface de 

busca e exploração dos acervos que seja rápida e efetiva.  

 O objetivo do “Produto N” foi demonstrar a viabilidade de coleta e agregação 

dos dados dos objetos digitais dos acervos através de uma protótipo que utilizou a 

possibilidade de coleta através de API. Passou-se por um processo de 

transformação para adequação ao padrão indicado para o INBCM e resultou em um 

painel analítico na ferramenta Google Data Studio. Os resultados desse produto 

serviram para entender a viabilidade da integração dos acervos disponíveis no 

Tainacan, bem como verificar a qualidade dos metadados no modelo prescrito para 

 
2 API no Tainacan - https://tainacan.org/api-docs/ 
3 OPI-PHM no Tainacan - https://tainacan.org/api-docs/pages/oai-pmh/ 

https://tainacan.org/api-docs/
https://tainacan.org/api-docs/pages/oai-pmh/
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o INBCM e indicar caminhos para se pensar a metodologia de interoperabilidade 

dos acervos e desenvolvimento de uma interface de busca e acesso integrado. 

 Os tópicos seguintes descrevem o processo metodológico realizado, os 

resultados alcançados e as reflexões finais. A metodologia indica as etapas do 

processo de coleta e transformação dos dados dos objetos digitais dos acervos, e, 

a seção dos resultados apresenta a síntese dos dados a partir do painel de 

agregação analítico e as reflexões sobre o processo de desenvolvimento deste 

protótipo de agregação. Por fim, na seção de considerações finais são revisados os 

pontos importantes identificados na produção do protótipo e indicados os passos 

futuros para o desenvolvimento da interface de busca integrada. 

 

2. METODOLOGIA 

O protótipo desenvolvido para o “Produto N” foi iniciado a partir do término 

do “Produto K”, denominado “Estudo e prospecção de modelagem semântica da 

informação para interoperabilidade entre acervos dos museus do Ibram”, executado 

pela Equipe de Suporte do projeto Tainacan, a partir do trabalho alinhado com 

equipe da CGSIM/Ibram. O “Produto K” gerou como resultado um mapeamento dos 

metadados de cada coleção representativa dos acervos dos 12 museus até então 

disponíveis on-line pelo Tainacan (Museu Victor Meirelles, Museu Histórico 

Nacional, Museu do Diamante, Museu do Ouro, Museu Regional Casa dos Ottoni, 

Museu de Itaipu, Museus de Goiás, Museu das Missões, Museu Benjamin Constant, 

Museu Regional de São João Del Rei, Museu da Inconfidência, Museu Villa Lobos), 

para o modelo de metadados previstos de acordo com o INBCM. 

Esse mapeamento fruto do “Produto K” foi o primeiro passo para o 

desenvolvimento da integração dos acervos, já que resultou na modelagem 

conceitual comum para os metadados, mitigando as diferenças de descrição dos 

objetos digitais dos museus. O desenvolvimento do protótipo de agregação dos 

acervos foi realizado sobre esses 12 museus com metadados mapeados e utilizou 

a API do Tainacan para obter os dados dos acervos, conjugando então duas macro 

etapas: uma primeira etapa técnica de coleta, transformação e armazenamento 

dos dados integrados, e uma segunda etapa de apresentação dos dados 

integrados em um painel analítico através do Google Data Studio. 

A etapa de coleta, transformação e armazenamento dos dados integrados 
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ocorreu utilizando scripts na linguagem de programação Python e permitiram 

acessar a API de todos os acervos com metadados mapeados, fazer a 

transformação dos dados para o modelo de descrição do INBCM e armazenar os 

dados já consolidados em um banco de dados MySQL. 

As sub-etapas dessa primeira etapa técnica envolveram: 1 - estudo e 

prospecção do modelo de banco dados a partir dos pontos de acesso da API do 

Tainacan; e 2 – desenvolvimento dos scripts de coleta, transformação e 

armazenamento de dados coletados. 

O estudo e prospecção do modelo de banco de dados caracteriza uma 

etapa de entendimento da forma como os elementos do Tainacan são expressos 

pela API. No Tainacan a API é composta por duas funções principais, o POST, 

utilizado em aplicações para a publicação de dados, e o GET, utilizado para 

aplicações de coletas de dados. No caso deste protótipo foi utilizada a API em sua 

função GET nos endpoints (pontos de acesso) respectivos de cada elemento de 

interesse para a construção de um protótipo de coleta de dados.  

Os endpoints da API existem para todos os elementos do Tainacan, desde 

coleções até os metadados, e seguem a lógica de relacionamento entre si que 

existe na interface do Tainacan. Por exemplo, os metadados de uma coleção só 

podem ser recuperados se o número identificador dessa coleção for mencionado na 

coleta, da mesma forma são os itens que podem ser coletados todos de uma vez, 

para todo o repositório, ou coletados por coleções. 

Esses endpoints são acessíveis através de uma URL específica que dá 

acesso aos dados públicos das instalações. A notação dessa URL é uma junção do 

link do museu + “/wp-json/tainacan/v2/” + o elemento que se deseja buscar (exemplo 

endpoint de coleção do Museu Histórico Nacional: 

http://mhn.acervos.museus.gov.br/wp-json/tainacan/v2/collections). Ainda existem 

casos que algumas exposições de dados através desses endpoints são paginadas, 

como a exposição de itens, que por padrão só expõe dados de 10 itens por página, 

nesse caso é preciso adicionar os parâmetros de paginação à URL, como “?paged 

= X” para indicar qual página se quer, e “?perpage = X” para indicar quantos itens 

por página se quer. As notações de cada endpoint para os elementos do Tainacan 

estão disponíveis em https://tainacan.org/api-docs/. 

Uma vez que a URL para um elemento específico é formada, os dados 

http://mhn.acervos.museus.gov.br/wp-json/tainacan/v2/collections
https://tainacan.org/api-docs/
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obtidos ao acessá-la aparecem no formato JSON (Objeto de notação JavaScript), e 

expressam um conjunto de atributos que caracterizam os elementos dos objetos 

resultantes do elemento buscado, como no endpoint de coleções, serão mostrados 

para cada coleção dados de número identificador, nome, descrição, link, data de 

criação, data de modificação e etc. 

Entender a forma de acessar esses endpoints e a estrutura de 

relacionamento de dados a ser obtida de cada elemento através da API para 

produzir um banco de dados com as informações dos acervos agregadas foi o 

desafio da primeira etapa. 

Para este protótipo foram considerados os seguintes elementos do 

Tainacan: coleção, taxonomia, termos e itens. O desenvolvimento do modelo de 

banco de dados para coleta desses elementos já foi pensado na estrutura dos 

metadados pensados para o INBCM: Número de registro, Outros números, 

Situação, Denominação, Título, Autor, Classificação, Resumo descritivo, 

Dimensões, Dimensões - altura, Dimensões - largura, Dimensões - diâmetro, 

Dimensões - espessura, Dimensões - profundidade/comprimento, Dimensões - 

peso, Material/Técnica, Estado de Conservação, Local de produção, Data de 

produção, Condições de reprodução, Mídias relacionadas, Condições de 

reprodução. 

Dessa forma, foi modelada uma estrutura relacional que envolvesse tabelas 

com as informações dos elementos mencionados e, na tabela de itens, já constasse 

os metadados prescritos ao INBCM, bem como para aqueles metadados que 

referenciam termos de taxonomias no Tainacan como Classificação, Data de 

Produção, Estado de Conservação, Local de Produção, Material/Técnica e 

Situação, foi dedicada uma tabela específica para relacionar os itens aos termos 

correspondentes. 

O resultado dessa etapa foi um modelo de banco de dados MySQL, 

apresentado na figura abaixo, que expressa a forma como os dados foram 

estruturados para esse protótipo. 
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As tabelas colecao, itens, taxonomia e termos nesse modelo são tabelas 

que contém os dados dos elementos do Tainacan obtidos da API, a tabela 

instalacao foi produzida com dados inseridos manualmente sobre as instalações 

do Tainacan, os dados considerados em cada tabela podem ser observados na 

visualização acima. As tabelas inst_col_tax, tax_term e itens_termos relacionam 

as outras tabelas de elementos, ou seja, armazenam informações dos números 

identificados dos elementos (chaves estrangeiras) de duas ou mais tabelas 

apresentando quais itens mantêm relacionamento, por exemplo quais termos 

pertencem a qual taxonomia no caso da tabela tax_term. 

Com o modelo desenvolvido e fundamentado sob os preceitos de coleta da 
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API do Tainacan, e de acordo com a modelagem conceitual dos metadados 

prescritos ao INBCM, foi possível prosseguir para a próxima etapa de 

desenvolvimento dos scripts de coleta, transformação e armazenamento de dados 

coletados. 

Essa etapa pode ser compreendida a partir de um conceito difundido 

tecnicamente na área de mineração de dados, chamado ETL, acrônimo para 

Extração, Transformação e Carga. Processos do tipo ETL executam etapas de 

coleta de dados em bases de dados, aplicam algum tipo de transformação nestes 

dados, que no caso deste protótipo será a adequação aos metadados indicados ao 

INBCM, e armazenam os dados já transformados em um banco de dados.  

No diagrama apresentado abaixo são descritas as etapas e funcionalidades 

do ETL aplicado para o protótipo. No caso escolhemos apresentar o processo em 

quatro etapas: extração, transformação, processamento e armazenamento, para 

detalhar melhor a diferença entre a modificação de formatos em transformação e os 

processos de modificação conceitual aplicados em processamento. 

 

 

Na etapa de extração foram considerados dados obtidos através dos 

endpoints da API do Tainacan, e utilizada a biblioteca requests do Python para fazer 

a requisição dos dados à URL de cada endpoint e obtê-los no formato JSON. 

Na etapa de transformação ocorreu a gestão dos formatos de dados, uma 

vez que a fonte primária (endpoints da API) emite os dados no formato JSON, esses 

dados foram convertidos para os formatos de DataFrame (estrutura de dados da 

biblioteca pandas no Python) e Dicionário (estrutura de dados comum do Python) 

para que fosse possível a manipulação no sentido de inserir, atualizar e remover os 

dados coletados no âmbito da linguagem Python e, por fim, o formato MySQL como 

formato desejado de armazenamento dos dados, sendo facilmente alcançado com 
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a capacidade de conversão dos dados no formato DataFrame para o formato 

MySQL obtida a partir da biblioteca pandas no Python. 

Na etapa de processamento, foram tratados os relacionamentos entre os 

itens dos elementos acessados pela API, como itens e termos, termos e 

taxonomias, instalações, coleções e taxonomias. Também foi tratada a hierarquia 

entre os termos, que versa sobre a representação entre termos pai e termos filhos, 

e que no caso da agregação foi necessário reproduzir toda hierarquia em um novo 

formato, já que os termos iguais utilizados pelos diferentes acervos dos museus 

tiveram que ser unificados para evitar a duplicação. E, ainda nessa etapa, foi 

executada a adequação dos metadados existentes no acervo para o conjunto de 

metadados indicado ao INBCM, que ocorreu a partir da incorporação da planilha de 

mapeamento apresentada no relatório do “Produto K” como um dicionário em 

Python, permitindo identificar qual é o metadado correspondente no modelo INBCM 

para um metadado de determinada coleção. 

E, na etapa de armazenamento os dados coletados no formato JSON da 

API, convertidos para o formato de DataFrame em Python para sua manipulação, 

foram convertidos para o formato MySQL para serem armazenados de acordo com 

o modelo de banco de dados apresentados na primeira etapa. Esse processo de 

conversão utilizou a biblioteca SQLAlchemy juntamente com a biblioteca PyMySQL 

para estabelecer a conexão com o banco de dados, e a biblioteca Pandas para fazer 

a conversão dos dados. 

Todo esse processo de ETL foi incorporado no corpo de scripts em Python 

que juntos formam o fluxo de coleta de dados agregada para o protótipo. Os scripts 

estão disponíveis no GitHub através deste link 

https://github.com/luisfeliperd/API_Tainacan/tree/master/crossover e também no 

apêndice deste relatório.  

Eles estão estruturados em duas pastas: dicts, para armazenar as 

estruturas de dados utilizadas de forma recorrente como os endpoints da api e os 

links das instalações em “api_access.py”; o mapeamento dos metadados para o 

modelo indicado ao INBCM em “inbcm.py”;  e uma referência ao formato das tabelas 

no banco de dados em MySQL em “tables.py”. Já na pasta script,  estão os scripts 

que executam efetivamente a coleta e as transformações apresentadas no 

diagrama acima, como as funções mais utilizadas de requisição de dados à API em 

https://github.com/luisfeliperd/API_Tainacan/tree/master/crossover
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“functions.py”; a coleta e estruturação dos dados de instalação e coleções em 

“inst_col_main.py”; a coleta dos dados de taxonomia em “taxonomia_main.py”; a 

coleta dos dados de termos em “termos_main.py”; o relacionamento entre os termos 

e as taxonomias em “term_tax.py”; o relacionamento entre instalação, taxonomia e 

coleção em “inst_col_tax.py”; e a coleta dos itens e tranformação dos metadados 

para o modelo indicado ao INBCM, bem como o relacionamento dos metadados 

categóricos com seus termos específicos em “itens_main.py”. 

Esses produtos concluem a primeira marco-etapa de coleta, transformação  

e estruturação de um banco de dados integrado dos dados coletados dos acervos 

dos 12 museus que tiveram seus metadados mapeados para o modelo INBCM. De 

posse do banco de dados integrado, foi possível utilizar o Google Data Studio como 

ferramenta de visualização dos dados através de um painel analítico, dando início 

à segunda macro-etapa. 

O Google Data Studio4 é uma ferramenta para desenvolvimento de painéis 

analíticos com gráficos interativos gratuita, e se destacou dentre outras ferramentas, 

como o Metabase, por sua função de filtro global, permitindo que ao filtrar um 

conteúdo do painel todos os outros conteúdos se adequem à condição filtrada, 

promovendo uma interação muito mais fluida e potente através do cruzamento dos 

dados. 

Mesmo que essa ferramenta possibilite a conexão com variadas fontes de 

dados, a interpretação das relações mais complexas entre tabelas do MySQL é 

limitada, por isso foi preciso criar uma nova tabela no banco de dados unindo todos 

os dados de itens, e termos, já que a ferramenta não conseguiu interpretar esse 

relacionamento por si. 

Os metadados considerados para o painel foram: Denominação, Autor, 

Classe do Tesauro, Nº de Objetos, Estado de Conservação, Local de Produção, 

Materiais e Técnicas, Situação e URL do Objeto para o universo dos Itens, e 

Coordenadas, Cidade e Nome dos Museus para o universo das Instalações. 

Para a formação do painel foram aplicados filtros para os metadados de 

Denominação, Classe do Tesauro, Materiais e Técnicas, Autor e Estado de 

Conservação; para apresentar os totais foram considerados o Número de Objetos, 

a Quantidade de Museus, a quantidade de Classes do Tesauro, a quantidade de 

 
4 Google Data Studio - https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting 

https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting
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Autores, e a quantidade de Materiais e Técnicas; e como gráficos foi aplicado o 

gráfico de barras para o número de objetos disponibilizados por museu, a 

distribuição dos objetos por classes do tesauro de acervos museológicos, e a 

distribuição dos objetos por material/técnica; como gráfico de pizza/rosca foram 

aplicadas as representações de denominação dos objetos, e estado de 

conservação dos objetos; como tabela de informações a tabela de autores dos 

objetos e o link para os objetos; e como mapa a localização dos museus cujo 

tamanho dos pins é determinado pelo número de objetos disponibilizados. 

A descrição do desenvolvimento do painel analítico dos dados integrados 

encerra o tópico de metodologia deste relatório. Nos próximos tópicos serão 

apresentados os resultados e reflexões sobre o processo de agregação de dados 

dos acervos executados na produção do protótipo do “Produto N”. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultados, serão apresentados o painel analítico dos dados 

integrados gerado através do Google Data Studio e as reflexões sobre a qualidade 

dos dados e da organização informacional que indicam questões a serem pensadas 

nas próximas etapas de implementação da interface de busca integrada. 

Quanto ao painel analítico dos dados integrados5, apresentado na figura 

abaixo, foi dividido em três seções de visualização: na primeira seção de descrição 

dos números totais, estão os filtros de Denominação, Classe do Tesauro, Materiais 

e Técnicas, Autor e Estado de conservação, a partir desses filtros é possível 

selecionar uma ou mais opções, e demais gráficos terão seus dados filtrados a partir 

dessa seleção. 

Abaixo dos filtros estão os números totais, que também reagem à filtragem 

de dados, são ao todo 11.849 objetos de coleções de 12 museus, indexados por 62 

classes do tesauro de acervos museológicos, sendo que os objetos indicam como 

autoria 753 autores diferentes, e a aplicação de 625 materiais e técnicas distintas. 

É importante ressaltar que alguns objetos não tiveram esses metadados 

preenchidos, então esses totais podem não representar a totalidade de objetos. 

 

 
5 Painel de Integração dos dados Acervos Digitais do Instituto Brasileiro de Museus - 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/469f706e-1574-4826-8fc3-39fd932a4255/page/g8QSB 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/469f706e-1574-4826-8fc3-39fd932a4255/page/g8QSB
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Abaixo dos números totais existem 3 representações gráficas: o Número de 

objetos disponibilizados por museu; o número de objetos por denominação; e o 

mapa com a localização dos museus, sendo que o tamanho do pin no mapa é 

referente à quantidade de objetos presentes no acervo. A área de todos os gráficos 

é interativa, e ao clicar em uma porção/fatia/pin todo o painel é filtrado de acordo 

com o objeto selecionado. 

Na seção de metadados existem 4 representações do número de objetos 

para os metadados categóricos de autores, classes do tesauro de acervos 

museológicos, estado de conservação e material/técnica. Essas visualizações 

também tem seus objetos selecionáveis, e filtram todo o gráfico a partir das seleções 

realizadas. 

E na seção de Link dos Objetos, é apresentada uma tabela com o nome do 

museu, a denominação do objeto e o link para o objeto em seu respectivo acervo 

on-line. Essa seção é importante por permitir que os objetos sejam recuperados e 

explorados em sua fonte, e a medida que os filtros são selecionados no painel a 

lista de objetos se adequa à seleção, e permite interagir com os objetos em 

diferentes instalações. 

A visualização dos dados no formato de painel analítico promoveu uma 

síntese dos dados que auxiliou na observação crítica a qualidade em que os dados 

se encontram. O metadado categórico de maior qualidade até então é o metadado 

de classes do tesauro de acervos museológicos, por ser derivado de um vocabulário 

controlado, sua adoção é padronizada, o que permite ter certeza da quantidade de 

objetos para cada termo. Porém, os demais metadados apresentam questões 

quanto à sua qualidade. O metadados de autor, por exemplo, tem uma grande 

quantidade de itens relacionados aos termos “Não Identificado” e “Fabricante não 

Identificado”, o que gera um questionamento referente ao fato de esses termos não 

serem a mesma coisa. Outro exemplo é o termo “Fotografia em preto e branco; 

papel” no metadado Material/Técnica, gerando a questão se papel não deveria estar 

separado em uma categoria específica. 

Além dessas questões de qualidade terminológica dos metadados, ainda 

existem as questões relacionadas aos formatos, como no metadado data de 

produção, com diferentes formas de representar as datas (ex. 1990/19xx, 

12/03/1950, 04/1950), o que dificulta a sua representação limitando, por exemplo, 
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filtrar os itens por determinado intervalo de data. O mesmo acontece aos metadados 

de dimensões, que por apresentarem notações diferentes para representar 

dimensão, limita a possibilidade de selecionar itens por intervalos de tamanho, por 

exemplo. 

Quanto à estrutura dos dados modelada para este protótipo, como ela 

almejou reproduzir ao máximo todos os elementos do Tainacan, considerou 

taxonomias, coleções e termos de forma separada. Modelo que não precisa 

necessariamente ser seguido em uma interface de busca integrada, que pode focar 

somente na agregação dos itens, seus metadados e valores, que compõe o 

elemento de interesse a ser integrado. 

A apresentação do painel analítico dos dados dos acervos integrados, bem 

como as questões críticas aqui levantadas, juntamente com as questões apontadas 

no relatório do “Produto K”, auxiliarão nas próximas etapas de desenvolvimento da 

interface integrada de busca e apresentação dos acervos agregados dos museus 

dirigidos pelo Ibram e disponíveis on-line através da plataforma Tainacan. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que com os resultados apresentados nesse relatório foram 

alcançados os objetivos previstos para o “Produto N”, previsto no 4º Termo Aditivo 

do TED entre a UFG e o Ibram. O desenvolvimento do protótipo de integração dos 

acervos dos museus dirigidos pelo Ibram no formato de um painel analítico interativo 

indica a viabilidade de agregação de dados através da API do Tainacan dos acervos 

disponíveis on-line através dessa plataforma, bem como dá direcionamentos para 

a implementação de uma interface de busca integrada e automática dos acervos. 

Abaixo, apresentam-se os pontos a serem observados nas próximas 

etapas: 

● A baixa qualidade dos metadados sem controle de vocabulário pode 

prejudicar a síntese dos dados e a recuperação de informações dos 

acervos agregados; 

● A variabilidade no formato dos metadados como data e dimensões 

afeta as possibilidade de recuperação de informação através de 

filtros intervalares; 

● O próximo esforço de integração pode ser concentrado na coleta e 
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processamento dos elementos de item, sem a necessidade de reunir 

informações específicas de taxonomia, coleções e termos. 

Como melhoramentos identificados ainda para o painel analítico deste 

protótipo de integração, espera-se adicionar as hierarquias de termos, que a 

princípio não foram adicionadas devido às limitações da ferramenta; realização de 

revisão da qualidade dos metadados por parte da Equipe de Suporte, que detém 

maior domínio sobre o assunto, e, também, a configuração de atualização 

automática dos dados, para que o processo seja executado diretamente no painel.  

 

 REFERÊNCIAS 

FERREZ, Helena Dodd; BIANCHINI, Maria Helena S. Thesaurus para acervos 
museológicos. Ministério da Cultura, Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Fundação Nacional Pró-Memória, Coordenadoria Geral de 
Acervos Museológicos, 1987. 
 
MARTINS, Dalton Lopes; CARVALHO JUNIOR, J. M. C.; GERMANI, Leonardo. 
Projeto Tainacan: experimentos, aprendizados e descobertas da cultura digital no 
universo dos acervos das instituições memoriais. TIC cultura, p. 59-68, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

APÊNDICE 

Apêndice 1 – “api_access.py” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Apêndice 2 – “inbcm.py” 
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Apêndice 3 – “tables.py” 
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Apêndice 4 – “inst_col_main.py” 
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Apêndice 5 – “taxonomia_main.py” 
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Apêndice 6 – “inst_col_tax.py” 
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Apêndice 7 – “termos_main.py” 
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Apêndice 8 – “term_tax.py” 
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Apêndice 9 – “itens_main.py” 



 

36 

 



 

37 

 



 

38 

 

 

 

 



 

39 

 

Apêndice 10 – “functions.py” 



 

40 

 

 


