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1. Introdução  



Este documento formaliza o segundo produto previsto no projeto         
“Interoperabilidade entre os repositórios digitais do patrimônio cultural brasileiro: da          

web semântica e dados abertos ligados às ferramentas de busca e recuperação da             

informação” financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São            

Paulo (FAPESP).  

Denominado “Coleta Amostral dos Dados das Entidades Vinculadas à         

Secretaria Especial de Cultura”, este produto prevê o estudo e o desenvolvimento de             

formas de acesso e recuperação dos dados dos acervos identificados nos portais            

web das entidades vinculadas. Como referência, o primeiro relatório entregue          

intitulado “Mapeamento sistemático das formas de organização da informação dos          

repositórios digitais de cultura”, cita o processo de identificação dos links de            

potenciais acervos dos portais web das entidades vinculadas, links dos quais foram            

selecionados uma  amostra para a coleta de dados.  

Como objetivo geral a pesquisa realizada nesta etapa do projeto busca           

identificar a viabilidade da coleta de dados dos acervos das entidades vinculadas à             

Secretaria Especial da Cultura através da coleta de uma amostra dos acervos, uma             

vez que os acervos potenciais dessas entidades vinculadas foram mapeados na           

etapa anterior do projeto.  

Como objetivos específicos espera-se, 1 - Prospectar a viabilidade da coleta           
de dados dos acervos das entidades vinculadas através das tecnologias de coleta de             

dados mapeados em cada caso; 2 - Evidenciar as eventuais dificuldades           

encontradas no processo de coleta de dados, e as estratégias de coleta mais             

expressivas de modo a dar indícios da complexidade de realizar uma coleta de             

todos os acervos mapeados.  

Como resultados dessa coleta amostral espera-se conhecer melhor quais as          

limitações existentes para acesso aos dados, bem como propor encaminhamentos          

para uma estratégia de acesso, recuperação e reuso almejando a entender           

caminhos para a interoperabilidade dos acervos. Com o diagnóstico dos metadados           

disponíveis  
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resultantes da coleta será possível ainda subsidiar o próximo produto previsto no 
projeto, que é a proposta de um padrão conceitual de metadados.  

É importante ressaltar que este produto tem uma perspectiva metodológica          
exploratória, onde se espera compreender a atual situação dos acervos identificados           

no primeiro relatório e identificar o potencial de coleta e reuso desses objetos digitais              

já disponíveis para novas estratégias de agregação e interoperabilidade entre as           

diferentes organizações culturais envolvidas na presente pesquisa. Parte-se do         

princípio, a ser validado ao longo deste projeto, de que já existiu um grande esforço               

de digitalização e publicação na web de objetos digitais culturais e que seria             

potencialmente proveitoso à sociedade a sua reutilização a partir da aplicação de            

princípios de organização e representação da informação. Logo, seria possível          

ampliar o acesso e a reutilização de objetos culturais sem ter que necessariamente             

digitalizar os objetos, mas sim reaproveitando e reestruturando aquilo que já foi feito             

pelas organizações culturais.  

1.1. Conceitos importantes  

Antes de prosseguir à apresentação da metodologia utilizada nesta         

etapa do projeto, é importante elencar as definições de alguns conceitos           

relacionados aos tipos de estruturas de dados e às técnicas de coleta utilizadas             

para a coleta dos  dados dos acervos mapeados.  

Primeiramente é relevante ressaltar o que é considerado acervo para          

este projeto. Uma vez que o diagnóstico dos acervos nos sites das entidades             

vinculadas à Secretaria Especial de Cultura foi executado e guia o estudo aplicado             

aqui apresentado, vale expor na natureza abrangente do conceito acervo para esta            

pesquisa, que segue um entendimento semelhante daquele proposto por Santarém          

Segundo et al.,:  

“uma forma abrangente de expressar todo tipo de plataforma digital que  
compreenda dados e/ou documentos, ou seja, biblioteca, repositório, museu  

e arquivo corrente, intermediário ou permanente. Portanto, outros termos  
mais específicos como bibliotecas e repositórios digitais, museus digitais  

e/ou virtuais também podem ser utilizados em exemplos ou citações, mas  
reforça-se a ideia de pensar em acervos de uma maneira abrangente e  

global.” (SANTAREM SEGUNDO et al., 2019, p. 62) 
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Essa condição holística do conceito de acervo é importante para o estudo            

aqui proposto pois permite abarcar os diferentes tipos de conteúdo publicados na            

web pelas entidades, entendendo-os como objetos digitais derivados do processo          

de curadoria digital da instituição, com potencial de interoperabilidade de modo a            

almejar  o fomento das possibilidades de reuso e recuperação desses acervos.  

Ao promover esse entendimento abrangente de acervo, diferentes formatos e          

estruturas de dados foram considerados, não somente aqueles apresentados         

através de um repositório digital. Desse modo, entender as estruturas de dados para             

este estudo é importante para refletir sobre a forma como os dados são             

disponibilizados, e o quão complexo é o processamento desses dados, uma vez que             

quanto mais estruturados são os dados, mais fácil se torna o processo de             

compreensão e reuso  dos mesmos.  

De modo que o que se entende por processamento de dados nesta etapa do              
projeto se limita à identificar os metadados, os valores e objetos do acervo, e              

estruturar essas informações em um formato de fácil recuperação e reutilização.           

Então, podemos compreender os tipos de estruturas de dados em três níveis: dados             

estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados. Essa classificação         

de estrutura de dados é importante para compreender o quão um conjunto de dados              

está mais próximo do ideal para reutilização e processamento (dados estruturados) e            

o quão é mais complexo lidar com o processamento dos dados (dados não             

estruturados).  

“Dados estruturados são tipicamente encontrados em bancos de dados em  
que todos os pares chave/valor tem identificadores e relações claras que  

seguem um modelo de dados explícito. Texto simples é um típico exemplo  
de dado não estruturado, em que os limites dos itens individuais, as relações  
entre eles e os seus significados são na maioria das vezes implícitos. Dados  

armazenados em arquivos XML são um exemplo de dados semi  
estruturados, que pode ser mais ou menos estritamente restringidos pela  

ausência ou presença de um esquema mais ou menos preciso.”  
(Schöch,2013, p.2 )  

O tipo de estrutura dos dados será constantemente ressaltado neste relatório           
para descrever os níveis de complexidade de obtenção e processamento dos dados,            



sendo os dados estruturados mais fáceis de serem processados, como aqueles           

obtidos em formatos como CSV (Comma Separated Values), JSON (JavaScript          

Object Notation) e etc. e dados semi-estruturados como mais complexos de se obter  
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e processar, com mais ênfase naqueles obtidos através da raspagem de dados em             

formato HTML (Hypertext Markup Language), e em uma segunda instância dados           

em  formatos como XML (Extensible Markup Language).  

Além dos tipos de estrutura dos dados, é importante entender as formas como             

esses dados podem ser obtidos. Através do diagnóstico anterior tem-se um           

indicativo das formas existentes no projeto atual: OAI-PMH, API, CSV e Raspagem            

de Dados, essas formas de obtenção dos dados estão relacionadas diretamente           

com a estruturação dos dados, uma vez que para cada formato de extração             

mapeado, um tipo de estrutura de dados é apresentado. Abaixo estes conceitos são             

definidos para  melhor compreensão dos mesmos no relatório.  

● OAI-PMH: O Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting é um            

protocolo de coleta de dados de baixa complexidade estruturado em dois           

elementos principais, os provedores de dados, como repositórios que expõe          

seus dados e metadados de maneira estruturada através do OAI-PMH, e os            

provedores de serviço que utilizam o OAI-PMH para coletar esses dados           

expostos. (Open Archives, 2020)  

O OAI-PMH é um dos meios de interoperabilidade e exposição de metadados            
mais comuns em repositórios bibliográficos, um exemplo disso é o caso da            

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) mantida pelo Instituto          

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que é uma           

ferramenta que integra os repositórios de teses e dissertações locais das           

universidades brasileiras.  

Normalmente disponível através de softwares como o DSpace e o Tainacan, 

entre outros, o OAI-PHM expõe os metadados e dados em um formato semi 

estruturado, o XML, sob a estrutura de algum padrão de metadados, sendo o 

mais comum o Dublin Core, neste caso, mesmo que sejam semi-estruturados, 

os dados são usualmente expostos de maneira clara sob um modelo 



conceitual  específico e de fácil processamento e obtenção.  

● API: Uma Application Programming Interface ou Interface de Programação de           

Aplicação é uma funcionalidade que pode assumir diferentes definições nos          

contextos em que é aplicada. Para o contexto aqui tratado, a definição mais  
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geral de GLEZ-PEÑA, Daniel et al. (2014, p.789) já nos adianta que uma API              

“é uma interface de programação que possibilita uma estrutura bem mais           

robusta para o download e interconexão de grandes conjuntos de dados com            

informações heterogêneas.”  

No caso dos repositórios, ao dispor de uma API, é possível através da             
incorporação das funcionalidades utilizando programação ter acesso à        

estrutura de organização dos dados e coletá-los, e além disso permite na            

maioria dos casos a coleta automatizada, e também modificação de conteúdo           

na origem dos dados mediante autenticação. Apontando assim uma robustez          

no quesito interoperabilidade técnica e na condição das possibilidades de          

reuso de conteúdo.  

Os dados obtidos de APIs normalmente são do tipo estruturados, com           

metadados, identificadores e relacionamento entre os dados bem claros,         

disponíveis geralmente no formato JSON.  

● CSV: De acordo com a definição da equipe do LibreOffice, um software livre 

editor de planilhas análogo ao Microsoft Excel,  

“Arquivos do tipo valores separados por vírgula (CSV) são arquivos de texto             
que podem ser utilizados para trocar dados com um banco de dados ou uma               
planilha entre aplicações. Cada linha de um arquivo Texto CSV representa            
um registro no banco de dados ou uma linha em uma planilha. Cada campo               
de um registro de banco de dados ou de uma célula em uma linha da               
planilha é normalmente separado por uma vírgula. Entretanto, é possível           
utilizar outros caracteres para delimitar um campo, como um caractere de            
tabulação”  (LIBREOFFICE, 2020).  

Arquivos em CSV são arquivos com dados estruturados a partir de uma            

sintaxe simples, e por ser um formato aberto possibilita a sua leitura e edição              

em uma grande variedade de softwares. Uma das limitações desse formato é            



a versatilidade quanto à dificuldade de lidar com grandes quantidades de           

dados, e a baixa capacidade de interoperabilidade devido à dificuldade de           

automatizar processos de coleta e verificação de atualização de dados          

previamente  coletados. 
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O modo de acesso à dados no formato CSV usualmente se dá através da              

interface dos repositórios, que possibilitam a exportação dos dados através de           

uma funcionalidade específica para isso.  

● Raspagem de Dados: Também conhecido como Web Scraping, a raspagem           

de dados é um processo de coleta de dados que processa através de             

programação os dados de páginas de sites exibidos através dos navegadores           

e os coleta.  

“Isso acontece de maneira mais comum escrevendo um programa         
automatizado que faz buscas em um servidor web, solicita dados          
(normalmente no formato de HTML ou outros formatos que abrangem          
páginas web ), e processa os dados para extrair a informação necessária.”            
(MITCHELL, 2018, p.7)  

Normalmente a raspagem de dados é utilizada quando não há outra maneira            

de coletar dados disponíveis em páginas da web a não ser por automatizar o              

processo de cópia dos dados e armazenamento em algum tipo de estrutura            

de dados. No caso dos repositórios de acervos, se utiliza a raspagem de             

dados quando não foi identificado na interface do software que armazena o            

acervo uma forma de coleta dos dados automática ou aberta para acesso na             

Internet.  

Do ponto de vista da interoperabilidade e do reuso dos dados é o pior dos               
procedimentos até agora citados para coleta de dados, já que é preciso            

realizar uma análise do formato de exibição dos dados na página,           

normalmente em formatos semi-estruturados como HTML (Hypertext Markup        

Language), o que geralmente difere entre sites, e necessita programar um           

procedimento de coleta desses dados de acordo com a análise da página a             



ser coletada.  

Os procedimentos de raspagem de dados realizados nesta etapa do projeto           

foram programados utilizando a linguagem de programação Python, e foram          

utilizadas mais especificamente duas bibliotecas de programação para        

raspagem de dados: BeautifulSoup1, para páginas estáticas ou áreas em que           

o conteúdo do acervo não exige a interação complexa do usuário para ser  

1 Documentação BeautifulSoup - https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/ 
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acessado, e Selenium2 para páginas dinâmicas, em que a informação está em            

áreas da web que exigem a interação do usuário para recuperá-las, como            

uma  busca em uma repositório.  

Os scripts desenvolvidos para esta etapa de coleta do projeto seguem           

basicamente uma estrutura que envolve 3 etapas: 1 - Solicitação da(s)           

página(s) web de onde serão coletados os dados; 2 - Processamento do            

conteúdo da(s) página(s) web transformando os dados em formatos         

estruturados; 3 - armazenamento dos dados em um formato estruturado.  

Realizada essa síntese conceitual será mais fácil compreender as         
estratégias aplicadas na metodologia utilizada, além dos resultados obtidos. A          

seguir será apresentada a metodologia aplicada, e logo em seguida serão           

apresentados os  resultados.  

2. Metodologia  

Para atender ao objetivo de identificar a viabilidade da coleta de dados dos             
acervos das entidades vinculadas à Secretaria Especial da cultura, essa pesquisa           

aplica uma metodologia dividida em duas etapas principais: a primeira etapa envolve            

a seleção dos links dos acervos para compor a amostra, apresentada na seção 2.1,              

e a segunda etapa indica as diretrizes de coleta dos links selecionados, apresentada             

na seção 2.2.  



2.1. Seleção de uma amostra dos links de acervos das entidades 
vinculadas à secretaria especial de cultura  

O trabalho proposto para essa segunda etapa do projeto é uma coleta de             
parte dos acervos mapeados na primeira etapa, desse modo vale relembrar que o             

mapeamento realizado anteriormente identificou ao todo 217 links que redirecionam          

para potenciais acervos das entidades vinculadas à secretaria especial de cultura:           

FUNARTE, Ancine, Fundação Palmares, Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui          

Barbosa e IBRAM.  

2 Documentação Selenium - https://selenium-python.readthedocs.io/ 
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Desses links mapeados, para o atual momento do projeto foi selecionada uma            

amostra que de acordo com a representatividade dos acervos, levando em conta            

àqueles acervos que atendem aos seguintes critérios:  

● quantidade de itens, em que foram selecionados para a amostra links            

que representam a maior parte dos itens publicados pela instituição em           

seu site;  

● forma de coleta de dados, em que foram selecionados para amostra            

links cujas formas de coleta de dados contemplem a maior variação           

possível, possibilitando que os testes de coleta aqui realizados         

permitam generalizar as características de coleta para os demais links          

mapeados;  

● ferramenta utilizada, também foi levada em conta a variabilidade das           

ferramentas utilizadas para publicação do acervo, dado que        

ferramentas como SophiA, DSpace e Tainacan são por exemplo         

bastante difundidas entre as entidades analisadas, ao mesmo tempo         

que o Flickr e o Fotoweb 7 aparecem em casos específicos. Assim,            

essa amostra buscou representar essa variabilidade considerando as        

proporções de  representatividade de cada ferramenta.  



Dessa forma levando em conta a representatividade da estrutura geral          

apresentada pelos resultados do diagnóstico levantado na etapa anterior do projeto,           

e a partir dos critérios apresentados no parágrafo anterior, foi construída uma            

amostra com 16 links para acervos das entidades vinculadas, como apresenta a            

tabela 1  abaixo. 
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Tabela 1 - Amostra de links de acervos selecionados para coleta dos dados Extração 

dos  

Entidade Vinculada URL Ferramenta Biblioteca 

Nacional http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/ 

SophiA Biblioteca Nacional 

http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/ SophiA 

FUNARTE 

http://sbrittod.funarte.gov.br/sophia_acervo/ SophiA  

FUNARTE http://cedoc.funarte.gov.br/sophia_web/ 

SophiA WordPress +   

Dados  

Raspagem de  Dados  

Raspagem de  Dados  

Raspagem de  Dados  

Raspagem de  Dados  



FUNARTE 

http://www.funarte.gov.br/colecoes-cedoc/ 

Fundação Casa de Rui  

Tainacan API  

Barbosa http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/ DSpace OAI-PHM  

Fundação Casa de Rui  Barbosa  

Fundação Casa de Rui  Barbosa  

Fundação Cultural   

http://iconografia.casaruibarbosa.g
ov.br/foto web/default.fwx Fotoweb 
7  

http://acervos.casaruibarbosa.gov.
br/index.ht ml SophiA  

Raspagem de  Dados  

Raspagem de  Dados  

Raspagem de   

Palmares 
https://www.flickr.com/photos/culturanegra/ Flickr  

Fundação Cultural   
Palmares 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=50190 
Wordpress  
Dados  

Raspagem de  Dados  

IBRAM IBRAM  

http://museudainconfidencia.acerv

os.museus .gov.br/  

http://museudearqueologiadeitaipu
.museus.g ov.br/  
WordPress +  

Tainacan API  

WordPress +  
Tainacan API  

Raspagem de   
IPHAN http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/ 

DSpace 

https://pergamum.iphan.gov.br/biblioteca/ind  

Dados  

Raspagem de   

IPHAN  
ex.php Pergamum Página 

Estática   

Dados  

Raspagem de   

IPHAN 
http://portal.iphan.gov.br/videos  
(HTML)  
Dados 
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IPHAN https://sicg.iphan.gov.br/sicg/pesquisarBem 

SICG Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

Raspagem de  Dados  

Assim, com essa amostra de 16 links selecionados, conclui-se o primeiro           

processo que permite o encaminhamento da próxima etapa prevista, a coleta dos            

dados dos acervos disponíveis nestes links, de modo que o tópico abordado a seguir              

apresenta as diretrizes de coleta dos dados desses acervos selecionados.  

2.2. Coleta dos dados dos acervos selecionados  



Relembrando o processo realizado na etapa anterior deste projeto, ao          

levantar os links para acervos nos sites das entidades, esses links foram            

diagnosticados na perspectiva de descrição das características dos acervos. Uma          

das características importantes para a atual etapa foi a forma de coleta dos dados,              

essa informação (presente na coluna “Extração dos dados” da tabela 1) guiará a             

forma  como os dados serão coletados para cada link de acervo selecionado.  

Vale ressaltar que ao se aprofundar na técnica de coleta dos dados este             

estudo pode revelar outras formas de extração de dados, como por exemplo            

repositórios que permitem a exportação de dados através de mais de um formato.             

Quando isso ocorrer as características das diferentes formas de coleta serão           

descritas para cada link selecionado na amostra.  

Assim, a metodologia para coleta aplicada neste estudo envolve de maneira 

generalizada três grandes etapas, também apresentadas na figura 1 abaixo:  

● Diagnóstico, que compõe as atividades de identificação da forma de           
coleta de dados, e ainda a identificação dos pontos de coleta dos            

dados: no caso de OAI-PMH e API identificar o(s) link(s) do endpoint            

de acesso; para exportadores, identificar a funcionalidade de        

exportação; e para raspagem de dados identificar possíveis        

hierarquias de links.  

● Processamento, que envolve o processamento dos dados, quanto à          
identificação dos metadados, valores e objetos, bem como os métodos          

e atributos disponíveis nos diferentes formatos de coleta dos dados, no  
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caso de raspagem de dados essa etapa contempla a identificação da 
estrutura de exibição do acervo.  

Ainda no contexto de processamento são desenvolvidos scripts de         
coleta com base nas necessidades técnicas dos formatos de coleta          

através de OAI-PMH, API e Raspagem de Dados, para os          

exportadores são utilizadas as funcionalidades de exportação através        



da interface  web do próprio acervo.  

Vale ressaltar que para os acervos obtidos através da raspagem de           

dados, foram coletados um máximo de 100 itens3 para cada link           

selecionado na amostra. Isso se deve pelo fato da onerosidade de           

tempo para coleta de itens através da raspagem de dados, já que é             

necessário requisitar cada página onde os registros do acervo         

aparecem, e o tempo de resposta de requisição varia podendo levar           

entre segundos a minutos para recuperar um único registro, dessa          

forma a título de otimização do tempo de coleta para a produção deste             

relatório a coleta de registros foi limitada ao máximo de 100 itens. Outro             

aspecto a destacar é que essa quantidade de itens nos permite           

enfrentar dificuldades técnicas de paginação de itens, quando        

existentes, além de fornecer uma amostra inicial para se avaliar se a            

abordagem de coleta utilizada está sendo adequada para a coleta          

completa em etapa posterior.  

Outro ponto em comum das atividades de processamento realizadas,         

com exceção à coleta por exportadores, foi o uso da linguagem de            

programação Python para obter os itens e armazenar os resultados.          

Python é uma linguagem que se apresenta de forma robusta para a            

automatização de aplicações que envolvam o ambiente web4, seu         

conhecimento é uma expertise já desenvolvida pelo contexto do grupo          

de pesquisa que desenvolve este projeto.  

3 Por item, entendemos nesta pesquisa, a composição entre os metadados e, quando 
digitalizado, o arquivo digital de representação.  

4 Aplicações da linguagem Python - https://www.python.org/about/apps/ 
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Ainda derivado da linguagem Python, também é comum entre os          

processos de coleta que necessitam de desenvolvimento de scripts o          

uso da biblioteca Pandas5, que é utilizada para análise de dados no            

ecossistema de bibliotecas ofertadas no mundo Python. Para este         

projeto foi muito utilizada no contexto de armazenamento dos dados          



utilizando o método DataFrame, que permite estruturar os dados em          

um formato bi-dimensional de colunas e linhas, possibilitando também         

sua exportação para diversos outros formatos, como por exemplo,         

CSV,  SQL (Single Query Language), Excel, entre outros.  

● Verificação, uma vez que os dados foram coletados, foi realizado um            

processo de verificação dos dados para cada saída, de forma que 20            

itens escolhidos de forma aleatória da coleta obtida foram comparados          

com os dados apresentados no acervo on-line. Para uma coleta de 100            

itens, entendeu-se que 25% dos mesmos representam um número         

adequado para identificar potenciais problemas técnicos, não sendo        

necessária uma representação estatística do acervo, dado que já         

estávamos com amostras reduzidas apenas para experimentação do        

procedimento técnico de coleta.  

Para os dados obtidos através de scripts (OAI-PMH, API e raspagem           

de dados), o processo de validação dos dados, ocorreu utilizando o           

método sample da biblioteca pandas (aproveitando que os mesmos já          

se encontram no formato DataFrame), para apresentar os dados         

armazenados de 20 registros aleatórios, que foram buscados na         

interface web do acervo e confirmada a correspondência dos dados. O           

mesmo processo pode ser aplicado para arquivos exportados, ao se          

desenvolver um script para leitura dos arquivos e apresentar os          

registros  aleatórios.  

5 Biblioteca Pandas - https://pandas.pydata.org/ 
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Diagrama 1 - Etapas gerais de coleta dos dados  



Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

Vale ainda aprofundar no método de obtenção dos dados para cada forma            

de coleta, como apresentado na figura 1 cada formato tem um conjunto de tarefas a               

serem executadas, essas tarefas se especificam ainda mais dependendo da forma           

como os dados são estruturados em cada caso, mas ainda sim vale refinar aqui de               

forma abrangente as tarefas de coleta, e deixar as características específicas para            

serem apontadas no tópico de resultados.  

2.2.1. Coleta de dados através do OAI-PMH  

Quanto a coleta realizada através de OAI-PMH, seguindo as etapas          

apresentadas na figura 1: Identificação: o OAI-PMH é um protocolo comum entre            

repositórios digitais, então já se espera que em alguns repositórios como Atom,            

DSpace por exemplo tenham essa funcionalidade. Mas ainda assim, é necessário           

identificar o endpoint, ou seja o link que dá acesso aos metadados no formato XML.  
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Essa informação pode estar descrita no próprio site da entidade ou na            

documentação do sistema do repositório, facilitando assim o acesso à          

funcionalidade, ou ela pode ser identificada tentando algumas opções de caminhos           

adicionados ao próprio link, como por exemplo adicionar “/oai?verb=Identify” ou          

ainda “oai/request?verb=Identify”.  

Alguns exemplos de sistemas que oferecem informação sobre o acesso OAI PMH 

são o Atom6 que inclui a opção de requisitar autenticação através de uma chave  de 



acesso aos dados através do comando de exemplo: “curl -v -H "X-OAI-API-Key: 

caaac1a110b771bf" "http://example-site.com/;oai?"”; o DSpace7 cujo caminho de 

acesso padrão aos dados é “/oai/request; e o Tainacan8 cujo acesso aos dados é 

alcançado adicionando ao link do acervo o caminho “/wp-json/tainacan/v2/oai”.  

Quando os sistemas têm a documentação do OAI-PMH disponível, ou ainda           
essa documentação está disponível no próprio site da instituição, o processo de            

identificação do endpoint é realizado adicionando o caminho informado na          

documentação ao link do acervo, quando não há informações, ainda são feitas            

tentativas de adicionar um dos caminhos citados acima ao link do acervo, uma vez              

que não efetivado o sucesso na identificação, são tentadas as outras formas de             

coleta.  

Já a etapa de processamento dos dados no caso do OAI-PMH, é realizada             

através da requisição do verbo de listagem dos registros “ListRecords” e a partir de              

um modelo de metadados identificado através do verbo “ListMetadaFormats”,         

normalmente os acervos publicados através do OAI-PMH são disponibilizados         

utilizando o padrão de metadados Dublin Core, permitindo a recuperação dos           

metadados já padronizados conceitualmente.  

Os dados coletados do OAI-PMH são exportados por padrão no formato           

XML, que como vimos é um formato semi-estruturado cuja exposição é feita através             

de hierarquia de tags, como na figura 2 abaixo com o exemplo de um registro do                

repositório RUBI da Fundação casa de Rui Barbosa:  

6 Documentação sobre OAI-PMH do Atom - https://www.accesstomemory.org/pt 
br/docs/2.3/user-manual/import-export/oai-pmh/  

7 Documentação sobre OAI-PMH do DSpace - http://wiki.ibict.br/index.php/Potocolos_OAI 
PMH_/_OAI-ORE  

8 Documentação sobre OAI-PMH do Tainacan - https://tainacan.org/api-docs/pages/oai 
pmh/ 
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Figura 2 - Exemplo de registro em XML obtido via OAI-PMH  



Fonte: Repositório RUBI da Fundação Casa de Rui Barbosa, 2020.  

Para executar o processo de listagem dos registros e processá-los em uma            
estrutura de dados reutilizável, foi desenvolvido um script em Python, utilizando a            

biblioteca sickle9 que permite a coleta dos dados de um endpoint OAI-PMH em XML              

informando o endpoint e utilizando o método ListRecords passando como atributo o            

prefixo de metadados. Para ler os dados em XML foi utilizada a biblioteca             

ElementTree XML10, e para armazenar os dados em um DataFrame foi utilizada a             

biblioteca pandas, permitindo que esses dados sejam exportados para diferentes          

formatos posteriormente.  

9Documentação da biblioteca Sickle - https://pypi.org/project/Sickle/  
10Documentação da biblioteca ElementeTree XML -  

https://docs.python.org/2/library/xml.etree.elementtree.html 
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2.2.2. Coleta de dados através de API  

A coleta de dados através de API tem algumas semelhanças à coleta            

realizada através do OAI-PMH, porém a principal diferença está na estruturação e            



exibição dos dados.  

Quanto à identificação da existência de acesso aos dados do acervo 

através  de API , o processo é semelhante ao processo de identificação do 

OAI-PMH, busca se através da página do acervo alguma informação sobre a API, ou 

busca-se sobre  documentação da API nos sites relacionados aos softwares dos 

repositórios. Nesse  caso não há tentativa de identificar o endpoint de acesso à API 

pois o mesmo não  segue um padrão específico, apresentando variações do 

caminho de acesso de  acordo com a configuração do sistema.  

Alguns exemplos de páginas de documentação de APIs são: Atom 

(https://flight-manual.atom.io/api/v1.53.0/AtomEnvironment/),DSpace 

(https://jspace.atlassian.net/wiki/spaces/DSPACEAPI/overview), Tainacan 

(https://tainacan.org/api-docs/), Flickr (https://www.flickr.com/services/api/). Nessas 

páginas contém a explicação da estruturação dos dados e a listagem dos métodos 

de  coleta e modificação, que geralmente são construídos com base em contextos, 

ou  seja, existe por exemplo um contexto das coleções de objetos, dos metadados, 

dos  registros e assim por diante, a forma como esses contextos são estruturados e 

posteriormente traduzidos para métodos e assim possibilitem a coleta dos dados, 

varia para cada sistema.  

Como mencionado na introdução deste relatório, uma API é uma aplicação           

que vai além da função de disponibilizar os metadados para coleta e            

interoperabilidade como o OAI-PMH, ela também permite mediante autenticação,         

realizar modificações através das funcionalidades do sistema, e por isso sistemas           

que tem API tem a facilidade de permitir a construção de outras aplicações que              

facilitem o acesso e gestão dos dados, como por exemplo um aplicativo para             

celular.  

Como nosso objetivo é a coleta dos dados para prospectar a           

interoperabilidade, o uso da API se limita à coleta dos dados públicos que não              

necessitam de autenticação. Para isso, ainda na etapa de identificação, é necessário            

identificar um endpoint, ou seja, um caminho de link que direcione para o acesso aos  

18  
dados através da API, que difere para cada sistema, no caso do Tainacan por              



exemplo o endpoint é acessado através da adição do caminho          

“/wp-json/tainacan/v2/”  ao link do acervo.  

Uma vez identificada a documentação da API, e o endpoint de acesso, a             

etapa de processamento dos dados se dá através da identificação dos métodos da             

API que direcionam para a coleta dos dados, normalmente métodos associados ao            

termo “GET”. Uma vez identificados esses métodos e suas relações é possível            

recuperar os dados através dos formatos disponíveis, geralmente uma API          

disponibiliza os dados em JSON, porém há casos em que é possível escolher mais              

de um formato.  

Na figura 3 Abaixo é possível ver como parte do registro de um item do 

acervo  museológico do Museu Victor Meirelles é representado em JSON através da 
API.  

Figura 3 - Representação parcial de um item em JSON obtido através de API. 

Fonte: Tainacan do acervo museológico do Museu Victor Meirelles, 2020.  

Ainda na etapa de processamento, para coletar esses dados também é           

necessário o desenvolvimento de scripts. Utilizando Python, as bibliotecas elencadas          

são requests11, para fazer a requisição aos endpoints da API e obter como resultado  

11 Documentação da biblioteca requests - https://requests.readthedocs.io/en/master/ 
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os dados no formato JSON, para armazenar os dados novamente a biblioteca            

pandas, e para lidar com o limite de requisições por tempo a biblioteca time12. Para               

esse script é crucial o entendimento da estruturação da exibição dos dados, já que              

eles são disponibilizados em JSON, os dados são estruturados em um formato de             

chave e valor, o que geralmente pode ser traduzido para os metadados do registro,              

então entender quais chaves são essas e quais valores elas representam é o que              

garante  a confiabilidade dos dados quanto a sua representação na base de origem.  

2.2.3. Coleta de dados através de exportadores  

A identificação no método de coleta de dados através de exportadores é            
feita na própria interface de consulta do acervo, a possibilidade de extração dos             

dados por exportadores é disponibilizada por alguma funcionalidade do sistema de           

exposição dos objetos do acervo, e permite com a interação através de cliques             

selecionar os objetos que se deseja exportar e escolher o formato de exportação.  

O processamento de dados aqui, se limita às possibilidades da          

funcionalidade de exportação do acervo, se permitir filtragens ou escolha manual dos            

itens e ainda se possibilita a extração de dados em mais de um formato, uma vez                

configurada a exportação dos dados, o último passo é processar com a confirmação             

de exportação e fazer o download do arquivo exportado.  

A figura 4 abaixo apresenta um exemplo da funcionalidade de exportação de 

dados do Tainacan.  



12 Documentação da biblioteca time - https://docs.python.org/3/library/time.html 
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Figura 4 - Funcionalidade de exportação de dados do Tainacan  

Fonte: Tainacan do acervo museológico do Museu Victor Meirelles, 2020.  

No caso do Tainacan, é possível filtrar os objetos pela interface do acervo, e              
exportar os dados através do ícone “ver como” no canto direito da interface, através              

do clique nesse ícone as opções apresentadas na figura 4 aparecem, e como se              

pode observar é possível exportar os dados públicos do acervo em 5 formatos             

diferentes, no formato JSON através de uma consulta pré-realizada na API, no            

formato CSV, no  formato HTML e no formato PDF. 
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2.2.4. Coleta de dados através de raspagem de dados  

A identificação da coleta de dados através da raspagem de dados é a             

última alternativa quando não foi identificada nenhuma outra das opções de coleta            

listadas acima, a raspagem de dados pode ser executada sobre quaisquer páginas            

exibidas da web que estão estruturadas sob um formato do tipo HTML, e para              

identificar essa forma em que os dados estão estruturados, o primeiro processo            

executado para a coleta é feito utilizando a inspeção da página através do             

navegador (Firefox, Chrome, Opera, Safari, etc.), normalmente a tecla de atalho           

para essa função é F12.  

A figura 5 abaixo apresenta o exemplo de uma inspeção da página de um 
item do acervo bibliográfico da Biblioteca Nacional.  

Figura 5 - Inspeção de uma página HTML  

 
Fonte: Acervo bibliográfico da Biblioteca Nacional, 2020.  

Vale neste ponto ressaltar que uma página HTML é uma estrutura           

hierárquica composta de tags, que são chaves que situam o conteúdo dentro da             

página. Por exemplo a tag “<p></p>” armazena o conteúdo textual de um parágrafo,             



a tag “<div></div>” é utilizada como um contêiner, que armazena outras estruturas            

de tags que são de um contexto específico, outro exemplo, é a tag “<table></table>”              

que armazena a estrutura de uma tabela através da tag “<td><td>” para indicar as              

células, a tag “<th><th>” para indicar as colunas, e a tag “<tr><tr>” para indicar as               

linhas, essa  
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estrutura de tabela é comumente utilizada para exibir os metadados dos registros na 
página do objeto.  

Um outro atributo importante para a coleta de dados através da raspagem            
de dados é a existência de um padrão de exibição, por exemplo, quando se tem um                

acervo onde é possível listar todos os objetos do acervo, e os mesmos são dispostos               

divididos em páginas, se torna possível então desenvolver um script que percorra            

todos os itens e todas as páginas e colete todos os registros, que é o caso do acervo                  

da Rede de Arquivos do IPHAN (http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/), em que ao clicar           

no botão “navegar” na página inicial, o usuário é redirecionado para uma página com              

10 itens, e a medida que o usuário rola a página para baixo mais 10 itens são                 

carregados até apresentar o total de 38.022 registros do acervo.  

Outro padrão comum é a existência de identificadores em URLs que indicam            

uma sequência numérica relacionada ao identificador do item, e assim é possível            

coletar os registros a partir do identificador 1 até o identificador n, que seria uma               

estimativa do total de itens do repositório. Esse é o caso dos acervos publicados              

através do SophiA Biblioteca, que não apresentam a função de listar todos os itens,              

porém existe um padrão de identificação dos itens na URL, como por exemplo esta              

URL de um item publicado no acervo da Funarte         

http://cedoc.funarte.gov.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=19460 em que esse número     

após “codigo_sophia” é o número do item, dessa forma é possível acessar a página              

HTML com o conteúdo alterando o número no final da URL.  

E ainda há outros casos em que não são encontrados padrões explícitos na             

exibição dos registros, e nem é permitida a listagem de todos os objetos, sendo              

necessária a interação do usuário com a interface através de algum filtro ou busca              

textual para retornar uma parte do acervo. Nesses casos não fica clara a quantidade              

total de itens, limitando a raspagem de dados a alguma estratégia que envolva             



utilizar palavras-chave genéricas na busca textual do repositório e coletar os           

registros por aproximação, o que necessita de uma posterior limpeza da base de             

dados coletadas  para remover possíveis duplicações.  

Além da estrutura HTML das páginas, em alguns casos, como no contexto 

de  repositórios digitais que não disponibilizam outros formatos de coleta de dados, é  
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necessário automatizar a interação do usuário com a interface do repositório para            

que os itens sejam apresentados. É o caso, por exemplo, do acervo Sérgio Britto da               

Funarte, em que é necessário inserir um termo de busca para listar alguns registros              

do acervo, não possibilitando a listagem de todos os registros.  

É através da ferramenta de inspeção da página que se dá a identificação             
primária dessas hierarquias da estrutura de exposição de dados, através dessa           

inspeção é possível interagir diretamente clicando nas áreas da página que se            

deseja coletar, e identificar na estrutura HTML qual a posição do conteúdo na             

hierarquia.  

Uma vez identificada a estrutura HTML das páginas, o processamento dos           
dados envolve o desenvolvimento de um script, cuja ação de acessar e traduzir o              

formato exibido em HTML para o formato de um DataFrame é particular para cada              

link de acervo.  

Brevemente, a estrutura geral de raspagem de dados apresentada neste          
projeto é encaminhada de duas formas, cada uma delas utilizando as bibliotecas            

para raspagem de dados mencionadas na introdução do relatório: uma delas é            

quando as páginas são estáticas e não é necessário a automatização de interação             

com a interface, nesse caso a biblioteca utilizada é a BeautifulSoup, que permite             

executar o processo de dividir a página HTML e coletar diretamente os registros dos              

objetos do acervo a serem coletados nos blocos de conteúdo específicos. Já            

quando o acesso à página HTML com o conteúdo a ser coletado depende da              

interação do usuário com funcionalidades como filtros e busca textual, é utilizada a             

biblioteca selenium.  

Uma das desvantagens comuns desse tipo de coleta é a dificuldade de            



comunicação com o servidor que disponibiliza os dados na web, uma vez que a              

raspagem de dados é executada através do envio da solicitação de uma página ao              

servidor e espera-se uma resposta do servidor com a página solicitada, a lentidão             

nesse processo pode levar o script a retornar erro de tempo de espera (figura 6), já                

que é necessário indicar um tempo limite de espera pela página requisitada, no caso              

foi utilizado um tempo máximo de 2 minutos.  

Figura 6 - Exemplo de erro de tempo de espera excedido 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

3. Resultados  

Os resultados apresentados a seguir são referentes à coleta de dados de            
uma amostra (descrita na seção 2.1 deste relatório) com 16 links de acervos das              

entidades vinculadas à secretaria especial de cultura. Essa seção se dividirá em:            

resultados gerais, que almeja apontar uma síntese das formas de coletas de dados             

identificados, bem como a quantidade de itens e metadados coletados para cada            

coleta realizada; resultados por entidade vinculada, em que serão apontados os           

resultados quantitativos da coleta, bem como elencadas algumas características         

específicas do  processo de coleta.  

Todos os scripts utilizados para a coleta dos dados apresentados a seguir            

estão publicados no GitHub13, e também foram exportadas planilhas em CSV dos            

dados coletados14.  

3.1. Resultados Gerais  

Como resultado geral da coleta de dados, todos os 16 links tiveram de             

alguma forma seus dados coletados, aqueles em que não foi encontrada nenhuma            

forma de coleta através de funcionalidades como OAI-PMH, Exportadores ou API,           

foi aplicada a técnica de coleta por raspagem de dados. Na figura 7 abaixo              

observa-se a proporção das formas de coleta de dados utilizadas para coletar dados             



dos acervos  presentes nos links selecionados na amostra.  

Figura 7 - Proporção das formas de coleta utilizadas na amostra  

13 Scripts de coleta publicados no github - 
https://github.com/tainacan/data_science/tree/master/FAPESP/coleta_amostral 14 Planilhas com os 
dados coletados - 
https://drive.google.com/drive/folders/1_7rLpmpecR0QfplI3xOcTKUI301EW28b?usp=sharing 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

Como pode ser observado na figura 7 acima, para a maior parte dos links              

(11 links) foi utilizada a coleta através de raspagem de dados, sugerindo que não              

foram  identificadas outras formas de recuperação dos dados do acervo.  

Para a forma de coleta de dados através de API foram identificados 4 links,              

sendo três deles acervos publicados utilizando o Tainacan        

(http://www.funarte.gov.br/colecoes  

cedoc/,http://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/,http://museudearqueologiadeitaipu.muse 

us.gov.br/), e um deles com o acervo publicado através do Flickr 

(https://www.flickr.com/photos/culturanegra/). É importante ressaltar que mesmo aplicando 

as orientações para documentação da API do sistema DSpace, não foi possível 

realizar a coleta de dados nesse formato, de modo que os únicos sistemas listados 



na seleção dos links para amostra que possibilitaram a coleta através de API foram o 

Tainacan e o Flickr. Aparentemente, a API do DSpace não estava habilitada para 

coleta na instalação analisada.  

Já quanto ao formato de coleta através de exportador, três links foram            

identificados com essa possibilidade, novamente os mesmo links que apresentam          

acervos publicados pelo Tainacan, e que apresentam em sua interface a opção de             

exportação mencionada na seção 2.2.3 deste relatório.  

Por fim, somente um link da Fundação Casa de Rui Barbosa           

(http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/) apresentou a possibilidade de coleta efetiva através do         

OAI-PMH, com o acervo publicado através do DSpace. Mesmo o outro link do IPHAN              

(http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/) selecionado na amostra que direciona para um  
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acervo publicado em DSpace, não apresenta esse formato de coleta habilitado de            

acordo com o processo de coleta citado na seção 2.2.1 deste relatório. Ainda quanto              

aos acervos publicados através do Tainacan, que tem a funcionalidade de coleta dos             

dados através do OAI-PMH, não foi possível realizar a coleta dessa forma pois é              

necessário que os metadados do acervo estejam mapeados para um padrão de            

metadados como o Dublin Core, e nenhum dos links selecionados na amostra            

apresentaram essa característica, e então são retornados resultados em branco.  

Já considerando a quantidade de registros coletados por links, como          

apresenta o gráfico da figura 8 abaixo, aquele com mais acesso foi o acervo da               

Fundação Casa de Rui Barbosa com 15.797 registros disponíveis através do           

DSpace e obtidos a partir do OAI-PMH (http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/), logo em          

seguida o acervo do Museu da Inconfidência gerido pelo IBRAM, com 4.625            

registros coletados através da API do Tainacan       

(http://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/), ainda é evidenciado o link para o        

acervo fotográfico da Fundação Palmares coletados pela API do Flickr com 4.178            

registros coletados (https://www.flickr.com/photos/culturanegra/), e utilizando a API do        

Tainacan, foi possível realizar a coleta de 1.689 registros de parte do acervo da              

Funarte disponível em http://www.funarte.gov.br/colecoes-cedoc/ e 1.040 registros do        

acervo do Museu de Arqueologia de Itaipu gerido pelo IBRAM e disponível através             

do link http://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/.  



Figura 8 - Quantidade de registros coletados através de API ou 

OAI-PMH 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Os links cujo único formato de obtenção dos dados identificado foi utilizando            

a técnica de raspagem de dados, foram limitados em até 100 registros coletados,             

para evitar a onerosidade do tempo de coleta dos dados, como descrito na seção              

2.2 deste  relatório no tópico de processamento.  

Nas seções a seguir serão apresentados os resultados por entidade          
vinculada, evidenciando as características específicas do processo de coleta dos          

dados, bem como apresentando os números totais de registros coletados para cada            

link selecionado na amostra.  

3.2. Resultados de coleta para a Funarte  
3.2.1. Coleções CEDOC  

Para a coleta de dados da Funarte foram selecionados três links na amostra, um              

deles é o link para uma área do acervo denominada “Coleções CEDOC”            

(http://www.funarte.gov.br/colecoes-cedoc/), que é um conjunto de 847 itens publicados         

através de uma coleção no Tainacan (figura 9), cuja coleta de dados foi realizada              



através da API do Tainacan utilizando um script desenvolvido em Python           

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/API_Tainacan.py).  

A coleta de dados através da API do Tainacan não apresentou dificuldades            

para ser realizada uma vez que sua documentação está disponível on-line           

(https://tainacan.org/api-docs/) e se demonstrou de simples aplicação.  

Figura 9 - Página inicial do acervo denominado “Coleções CEDOC” da Funarte 
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Fonte: Funarte, 2020.  

3.2.2. Acervo bibliográfico  

Já o segundo link selecionado faz menção ao acervo bibliográfico da Funarte            

(http://cedoc.funarte.gov.br/sophia_web/), que é disponibilizado através do SophiA       



Biblioteca (figura 10), em que foi não foi identificada (seguindo o processo de             

identificação citado no tópico de diagnóstico da seção 2.2 deste relatório) nenhuma            

função de coleta dos dados através de OAI-PMH, API ou exportadores, levado ao             

uso  da técnica de raspagem de dados.  

Sendo assim, foi realizada a coleta de 100 registros (de acordo com a             

explicação descrita no tópico de processamento da seção 2.2 deste relatório) através            

de um script desenvolvido para acervos publicados através do SophiA Biblioteca           

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Sophi  

A.py).  

Figura 10 - Página dos registros de um item do acervo SophiA Biblioteca da 

Funarte 
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Fonte: Funarte, 2020.  

3.2.3. Acervo Sérgio Britto  

O terceiro link selecionado na amostra para a Funarte é um link que 

direciona  para o acervo Sérgio Britto (Figura 11), disponível através do SophiA 

Acervo. Neste  caso também não foram identificados meios de coleta dos dados 

através de API, OAI PMH ou outros exportadores, levando à aplicação da técnica de 

raspagem de dados  para realizar a coleta. 
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Figura 11 - Página de Itens do Acervo Sérgio Britto da Funarte  



 
Fonte: Funarte, 2020.  

No caso do acervo Sérgio Britto, não foi encontrado nenhum padrão de            

exibição dos itens (como é descrito nos parágrafos de 4 à 6 da seção 2.2.4 deste                

relatório), e foi necessário seguir uma estratégia de aproximação para a coleta dos             

registros no desenvolvimento do script     

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/we  

bScraping_Funarte_SophiaAcervo_SB.py). Essa estratégia foi pesquisar uma      

palavra-chave abrangente no campo de busca de palavra-chave do repositório, no           

caso o termo “par”, que retornou 873 registros, sendo que para esta etapa do projeto               

foram coletados 100 registros (de acordo com a explicação descrita no tópico de             

processamento da seção 2.2 deste relatório). 
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Além do processo apresentar esse contexto de coleta de registros por           



aproximação, ainda ocorrem erros como a demora de resposta pelo servidor ao            

navegar entre os itens para coletar dados, como explicitado no último parágrafo do             

tópico de processamento da seção 2.2.4 deste relatório, levando à segmentação dos            

resultados para cada erro de espera, e à necessidade de atenção aos dados             

repetidos  ao unir as bases segmentadas ao final da coleta.  

3.3. Resultados de coleta para a Biblioteca Nacional  

Quanto à Biblioteca Nacional, foram selecionados dois links na amostra para           

coleta, o acervo BNDigital (http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/) disponível através do        

SophiA Biblioteca, e o acervo BN (http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/) disponível através         

do SophiA Acervo. De ambos não foi identificada outra forma de extração a não ser               

a raspagem de dados, e foram utilizados scripts em Python para a coleta dos              

registros  utilizando essa técnica.  

3.3.1. Acervo BN  

Para o acervo BN (figura 12), foi desenvolvido um script 

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Sophi 

A.py) utilizando a biblioteca BeautifulSoup do Python para coletar 100 registros (de 

acordo com a explicação descrita no tópico de processamento da seção 2.2 deste 

relatório), o que se deve à apresentação dos registros em páginas HTML simples, 

sem a necessidade de interação do usuário, sendo assim, foi aplicada a raspagem 

dos dados através do padrão do número identificador do item na URL (descrito na 

seção 2.2.4 deste relatório). 
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Figura 12 - Página de um item do acervo BN da Biblioteca 

Nacional  

Fonte: Biblioteca Nacional, 2020  

3.3.2. Acervo BNDigital  

Já para o acervo BNDigital (figura 13), que está disponível através do            

SophiA Biblioteca, foi utilizado o mesmo script desenvolvido para a coleta dos dados             

do  acervo CEDOC da Funarte  

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Sophi 

A.py), já que o sistema do repositório é o mesmo, a única mudança foi a raiz da URL 

de identificação dos itens, que para este caso é “http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/”. 
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Figura 13 - Página de um item do acervo BNDigital da Biblioteca Nacional 

Fonte: Biblioteca Nacional, 2020.  



3.4. Resultados de coleta para o IPHAN  

Para o IPHAN foram selecionados 4 links na amostra, o acervo da Rede de              

Arquivos (http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/) disponível através do DSpace, o acervo        

bibliográfico disponível através do Pergamum     

(https://pergamum.iphan.gov.br/biblioteca/index.php), o acervo do Sistema Integrado de       

Conhecimento e Gestão (SICG) disponível através de sistema próprio, e o acervo de             

vídeos (http://portal.iphan.gov.br/videos) disponível através de páginas HTML estáticas.        

Em todos os casos não foram encontrados outros meios de coleta dos dados a não               

ser a raspagem de dados, técnica aplicada através do uso de scripts que coletaram  
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até 100 registros de cada link (de acordo com a explicação descrita no tópico de 
processamento da seção 2.2 deste relatório).  

3.4.1. Acervo da Rede de Arquivos  

Quanto ao acervo da Rede de Arquivos, publicado através do DSPace,           

mesmo que esse sistema apresenta funções de coleta de dados através do            

OAI-PMH, foram realizadas tentativas de identificação do endpoint (de acordo com a            

etapa de identificação descrita na seção 2.2.1) mas não foi encontrado nenhuma            

opção disponível em todas as tentativas foi retornada uma tela de erro mencionado             

“recurso  não identificado” (figura 14).  

Figura 14 - Tela de erro ao identificar acesso do OAI-PMH no acervo da Rede de 

Arquivos do IPHAN  



Fonte: IPHAN, 2020.  

Dessa forma, foi desenvolvido um script para coleta dos dados utilizando a 

técnica de raspagem de dados 

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Iphan 

_DSpace.py), que interage com a página inicial do acervo (figura 15) utilizando o botão 

navegar para exibir todos os resgistros, e apartir da exibição desses dados realizar a 

coleta. 
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Figura 15 - Página inicial do acervo da Rede de Arquivos do IPHAN 

Fonte: IPHAN, 2020.  



3.4.2. Acervo bibliográfico  

Já quanto ao acervo bibliográfico disponível através do Pergamum, é          
precedido do mesmo contexto de coleta do acervo Sérgio Britto da Funarte, não há              

um padrão explícito na exibição dos itens, o que leva a interação por palavra-chave              

no campo de busca. Neste caso foi utilizada a palavra-chave “IPHAN” para recuperar             

os registros.  

Outro agravante na coleta dos registros desse sistema, além do tempo de            

resposta lento, foi a limitação de exibição de no máximo 1000 itens, mesmo que para               

o contexto deste relatório foram coletados somente 100 itens, isso já se apresenta             

como um limitador, além da própria natureza da estrutura de exibição da página, por              

falta de padrão de exibição dos itens, necessitar de uma abordagem por            

aproximação.  

Não foi possível obter imagens da interface do sistema na data atual de             

produção deste relatório pois o sistema se encontra em manutenção, o link de             

acesso é redirecionado para o link http://manutencao.iphan.gov.br/manutencao.html, que        

apresenta  uma página informando que o sistema está em manutenção (figura 16). 
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Figura 16 - Acervo bibliográfico do IPHAN - Página em 

manutenção 

 

Fonte: IPHAN, 2020  

3.4.3. Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG)  

Quanto ao acervo do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão do           



IPHAN (Figura 17), ele tem a característica de reunir objetos em 4 contextos             

diferentes: Ação (https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bemImaterial/acao/1), Bem Material     

(https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bem/visualizar/1), Bem Imaterial   

(https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bemImaterial/rel/1), e Instituição   

(https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bemImaterial/instituicao/1), esses contextos de objetos resultam      

em uma representação diferente para cada um nas páginas do acervo, já que cada              

contexto tem seu conjunto de metadados, desa forma foi necessário desenvolver um            

script de raspagem de dados para cada link mapeado, já que o sistema não              

apresenta  nem a opção de coleta via OAI-PMH, ou API, ou via exportadores.  

Figura 17 - Página inicial do SICG  
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Fonte: IPHAN, 2020.  

Para a coleta dos dados nos contextos apresentados foram coletados 100           

registros de cada um a partir da adição de um número identificador auto incremental              

na parte final da URL, já que os sistema dispões desse padrão. Como resultados              

temos o desenvolvimento de 4 scripts:  



● bem material -  
https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/we

b Scraping_Iphan_SicgBemMaterial.py;  

● bem imaterial -  
https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/we

b Scraping_Iphan_SicgBemImaterial.py;  

● ação -  
https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/we

b Scraping_Iphan_SicgAcao.py;  

● instituição -  
https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/we

b Scraping_Iphan_SicgInstituicao.py.  

3.4.4. Acervo de vídeos  

Já o link para o acervo de vídeos (figura 18), apresenta uma grande parte do               
acervo diagnosticado para o IPHAN, que além dos sistemas de repositório que            

armazenam parte do acervo, o próprio site tem objetos do acervo publicados em             

páginas HTML dispersas, como é o caso desse link de vídeos selecionado na             

amostra. 
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Neste caso, o desenvolvimento do script para coleta dos dados envolve           

invariavelmente a aplicação da técnica de raspagem de dados por se tratar de             

páginas HTML estáticas, utilizando o BeautifulSoup foram coletados os registros dos           

vídeos exibidos no acervo pelo link selecionado na amostra         

(http://portal.iphan.gov.br/videos).  

Figura 18 - Acervo de vídeos do IPHAN  



Fonte: IPHAN, 2020 
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3.5. Resultados de coleta para o IBRAM  

Para o caso do IBRAM foram selecionados dois links na amostra, ambos            

referentes à acervos de museus vinculados pelo IBRAM, o Museu da Inconfidência            

(http://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/) e o Museu de Arqueologia de Itaipu        

(http://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/).  

O IBRAM tem desenvolvido um projeto de migração dos acervos dos museus            

sob sua gestão para o sistema Tainacan15 , e por isso é comum encontrar esses               

museus vinculados ao Instituto com acervos on-line disponíveis através desse          

sistema, isso já significa uma variabilidade nas possibilidades de coleta dos registros            



desses acervos, já que como mencionado na seção 2 deste relatório, o Tainacan             

possibilita a coleta dos dados públicos através de API, OAI-PHM e exportadores na             

interface.  

No caso dos dois museus aqui elencados, vale ressaltar que a coleta foi             
realizada através da API, que se demonstrou a forma automatizada de coleta mais             

viável, já que apesar de possuir a opção de coleta através do OAI-PMH os              

metadados do acervo dos dois museus não foram mapeados para um padrão de             

metadados como o Dublin Core, e ao tentar realizar a coleta por esse meio são               

retornados valores em branco (figura 19). Já o uso dos exportadores pela interface             

está funcional, porém como é uma alternativa manual e simples, foi decidido para             

este relatório utilizar o script desenvolvido para coletar dados do Tainacan via API             

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/API_Tainacan.py).  

Figura 19 - Exemplo de registro do OAI-PMH retornado com valores em branco  

15 Projeto Tainacan -  
https://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/projeto-tainacan/ 
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Fonte: Museu da Inconfidência, 2020.  



3.5.1. Museu da Inconfidência  

Dessa forma, como foi possível realizar a coleta dos dados via API, foram             

coletados 4.625 registros do acervo museológico do Museu da Inconfidência. Não           

houve maiores barreiras na coleta dos dados, que ocorreu sem erros.  

3.5.2. Museu de Arqueologia de Itaipu  

Já para o Museu de Arqueologia de Itaipu, foi utilizado o mesmo processo de              

coleta dos dados via API, utilizando o script já desenvolvido para coleta de acervos              

disponíveis através do Tainacan, e foram obtidos 1.040 registros, novamente sem           

problemas identificados.  

3.6. Resultados de coleta para a Fundação Casa de Rui Barbosa  

Foram selecionados três links para a Fundação Casa de Rui Barbosa na            

etapa de constituição amostral (seção 2.1), o acervo RUBI         

(http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/) disponível através do DSpace, o acervo Iconográfico        

(http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/default.fwx) disponível através do sistema     

Fotoweb 7.0, e o acervo bibliográfico (http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/index.html)       

disponível através do SophiA Biblioteca, para esses dois últimos foram coletados 100            

registros através de raspagem de dados. 
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3.6.1. Acervo RUBI  

O acervo RUBI (figura 20) está disponível através do DSpace, e com a             

possibilidade de coleta dos dados via OAI-PMH funcional, dessa forma foi           

desenvolvido um script no modelo apresentado na seção 2.2.1 deste relatório que            

resultou na coleta de 15.164 registros, já padronizados no formato Dublin Core.  

Figura 20- Página de um objeto do acervo RUBI  



Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2020.  

O uso da coleta via OAI-PMH utilizando o script em Python 

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/OAI_Rui_Dspace.py 

), se demonstrou bastante versátil, assim como a coleta via API, não apresentou 

barreiras ou erros na execução do script, e sua utilização foi de fácil implementação.  

3.6.2. Acervo iconográfico  

Já para o acervo iconográfico da Fundação Casa de Rui Barbosa (figura 21),             

não foram identificadas formas de coleta de dados através de API, OAI-PMH ou             

ainda algum exportador na interface do repositório, assim foi utilizada a técnica de             

raspagem de dados através de um script em python         

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Rui_F  

otoweb.py), aproveitando que o sistema possui a opção de listagem de todos os 

objetos  do acervo sem a necessidade de interagir com filtros ou caixas de busca 
textual. 
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Figura 21 - Página de itens do acervo iconográfico da Fundação Casa de 

Rui Barbosa  



Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2020.  

3.6.3. Acervo Bibliográfico  

Por sua vez o acervo bibliográfico (figura 22), disponível através do SophiA            

Biblioteca, está situado no mesmo contexto de exibição de itens, que os acervos             

bibliográficos da Biblioteca Nacional e da Funarte, o que permitiu o uso do mesmo              

script para a coleta através da aplicação da técnica de raspagem de dados             

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Sophi  

A.py), se atentando somente à raiz da URL dos objetos 

“http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/”.  

Figura 22 - Página de um objeto no acervo bibliográfico da Fundação Casa de Rui 
Barbosa 
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Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2020.  

3.7. Resultados de coleta para a Fundação Cultural Palmares  

Para a Fundação Cultural Palmares, foram selecionados dois links para          

compor a amostra, um acervo fotográfico disponível diretamente no site da entidade            

(http://www.palmares.gov.br/?page_id=50190) através de uma página HTML estática, e um         

outro acervo fotográfico disponível no Flickr (https://www.flickr.com/photos/culturanegra/).  

3.7.1. Acervo fotográfico do site  

Para o acervo fotográfico disponível diretamente no site da Fundação 

Cultural  Palmares (figura 23), foi desenvolvido um simples script de raspagem de 

dados 

(https://github.com/tainacan/data_science/blob/master/FAPESP/coleta_amostral/webScraping_Palma 

res_Page), já que os objetos estão situados no contexto de uma página HTML 

estática,  e não possuem outra foma de coleta, assim foram obtidos os 13 registros 

presentes  na página. 
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Figura 23 - Página do acervo fotográfico no site da Fundação Cultural 

Palmares  

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2020.  

3.7.2. Acervo fotográfico no Flickr  

Já para o acervo publicado fotográfico da Fundação Cultural Palmares          

publicado no Flickr (figura 24), foi possível utilizar a API do sistema para coletar os               

registros públicos, a possibilidade mais automatizada disponível nesse caso. Para          

isso, foi desenvolvido um script na perspectiva da coleta via API citado neste             

relatório na seção 2.2.2, em que foi estudada a API do Flickr16 e utilizada a               

biblioteca do Python  



16 Documentação da API do Flickr - https://www.flickr.com/services/api/ 
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flicrk_api17 para acessar os dados das fotografias publicadas pelo usuário da 

Fundação Cultural Palmares, obtendo assim 4.178 registros.  

Figura 24 - Acervo fotográfico da Fundação Cultural Palmares no Flickr 

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2020.  
Novamente a coleta dos dados a partir da API se mostrou sem barreiras             

específicas, porém vale ressaltar o limite de consultas imposto pelo Flickr, de 3.600             

consultas por hora, informação disponível na documentação da API, no mais não            

houveram ocorrências de erro no processo de coleta.  

4. Considerações finais  

Como conclusão deste produto, entende-se que o objetivo de identificar a           
viabilidade da coleta de dados dos acervos das entidades vinculadas à Secretaria            

Especial da Cultura através da coleta de uma amostra dos acervos foi alcançado.  



17 Documentação da biblioteca flickr_api - https://github.com/alexis-mignon/python-flickr-api 
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Através da constituição da amostra que agrupou de forma abrangente as variadas            

formas de exibição dos acervos nos sites das vinculadas, entende-se que o processo             

de desenvolvimento de scripts com base nas técnicas de coleta dos dados            

mencionadas na seção 2.2 permite a generalização da aplicação dessas técnicas           

para o restante dos acervos diagnosticados na etapa anterior do projeto.  

Além disso, como produto da coleta realizada nesta etapa do projeto, têm-se            

as bases de dados com os registros coletados dos acervos, que possibilitará a             

análise conceitual dos metadados utilizados pelas entidades na descrição dos          

objetos, o que é parte fundamental da próxima etapa do projeto, que buscará além              

de descrever e entender a disposição conceitual desses metadados, propor          

possíveis padrões para uma potencial interoperabilidade conceitual dos acervos das          

entidades.  

Ainda como considerações finais, vale o destaque para alguns pontos 

elencados no corpo deste relatório:  

● A possibilidade de coleta de dados dos acervos através do OAI-PMH,            

ou através de API permite um potencial muito grande de reúso dos            

dados. No caso de se buscar maior interoperabilidade entre os          

acervos, é mais fácil promover uma coleta automatizada dos que          

possuem esse tipo de funcionalidade, pois já contempla uma estrutura          

de disponibilização dos dados mais robusta em formatos estruturados         

e semi-estruturados como JSON e XML, e até com padrão de           

metadados  definido, como é o caso do OAI-PMH.  

● Quando não há meio de obtenção dos dados automatizado, como OAI            
PMH ou API, a aplicação da técnica de raspagem de dados é um             

caminho, porém são apresentadas diversas barreiras como as citadas         

na seção 2.2.4 deste relatório, e elenco aqui algumas comuns como o            

erro de limitação de tempo de resposta do servidor, que por vezes faz             

com que seja necessário dividir o resultado do script em partes para            



serem reunidas depois, ou ainda a necessidade de aproximação em          

alguns casos de coleta onde não é identificado um padrão de exibição            

de itens que permita a coleta do acervo completo. Assim, a raspagem            

de dados se apresenta como um caminho menos viável quando o  
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objetivo é a interoperabilidade entre os acervos, dificultando a 
recuperação e reuso dos dados.  

● Não foram identificados erros nos itens coletados em relação aos           

comparados manualmente, demonstrando que os métodos utilizados       

foram rigorosos e precisos na obtenção dos dados para a presente           

pesquisa. 
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