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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório é referente ao Produto S do 6º Termo Aditivo do TED UFG e Ibram, 

e descreve o processo de criação do Painel de Integração de Dados dos Acervos Digitais 

do Ibram, contemplando os museus administrados diretamente pelo Ibram que tem seus 

acervos publicados e disponibilizados on-line por meio do Tainacan. 

Em julho de 2020, o Relatório referente ao produto ‘N’, do 4º Termo Aditivo do 

TED UFG e Ibram, apresentou o painel analítico dos dados integrados de 12 museus, 

gerado a partir da utilização da ferramenta Google Data Studio (RELATÓRIO N, 2020). 

Nesta nova etapa, o painel integrado foi desenvolvido utilizando as ferramentas do Elastic 

Stack, que reúnem os projetos open source: ElasticSearch, Beats, Logstash e Kibana, 

tendo como principal vantagem a automatização de etapas importantes e a facilidade e 

agilidade nas buscas.  

Em números, o novo painel integrado reúne 16 museus, totalizando 13.817 mil 

itens. Assim, o painel integrado permitirá ao Ibram gerenciar, de forma interativa, dados 

sobre os itens dos museus por meio de uma única tela que apresenta informações 

essenciais e estratégicas, composta por vários indicadores, permitindo medir, monitorar 

e gerenciar de forma mais eficaz os acervos dos museus, através de tabelas, gráficos, e 

outros formatos (BARROCA FILHO, 2020; GHAZISAEIDI et al, 2015; PAUWELS et 

al, 2009). 

Destaca-se que o Painel Integrado é uma das etapas de um projeto maior, foco de 

estudo do Laboratório de Inteligência de Redes, da Universidade de Brasília, em parceria 

com Ibram, de desenvolver um serviço de busca integrada que permita ao usuário acessar 

um único endereço na web que tenha a possibilidade de buscar e recuperar informações 

destes museus.   

Desta forma, este relatório apresenta a metodologia utilizada, assim como a 

descrição dos resultados obtidos por meio do uso do Elastic Stack, com ênfase no Kibana. 

 

2. METODOLOGIA  

O processo de agregação de dados culturais para criação do painel integrado foi 

realizado com 16 museus (o Museu Casa de Hera contém duas coleções), apresentados 

no Quadro 01, junto ao link da coleção e a quantidade de itens.  
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Quadro 1 – Relação de museus integrados, com os respectivos links de suas coleções e 

quantidade de itens. 

N. Museus Link da coleção 
Q. de 

itens 

1 Museu Casa da Hera 
http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/acervo-

museologico 
1124 

2 Museu Casa da Hera http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/indumentaria 31 

3 Museu Casa da Princesa 
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-

princesa 
264 

4 
Museu Casa de Benjamin 

Constant 

http://museucasabenjaminconstant.acervos.museus.gov.br/acervo

-museologico 
983 

5 
Museu Casa Histórica de 

Alcântara 

http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.gov.br/obje

tos 
631 

6 Museu da Inconfidência 
http://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/acervo-

museologico 
4625 

7 Museu das Bandeiras 
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-das-

bandeiras 
350 

8 Museu das Missões 
http://museudasmissoes.acervos.museus.gov.br/acervo-

museologico 
91 

9 
Museu de Arqueologia de 

Itaipu 
http://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/museu-itaipu 1040 

10 
Museu de Arte Sacra da Boa 

Morte 

http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-

boa-morte 
110 

11 Museu do Diamante 
https://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervo-

museologico 
895 

12 Museu do Ouro https://museudoouro.acervos.museus.gov.br/acervo 60 

13 Museu Histórico Nacional http://mhn.acervos.museus.gov.br/reserva-tecnica 773 

14 
Museu Regional Casa dos 

Ottoni 

https://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/acerv

o-museologico 
463 

15 
Museu Regional São João 

Del Rey 

http://museuregionaldesaojoaodelrei.acervos.museus.gov.br/acer

vo_museologico 
328 

16 Museu Victor Meirelles http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/mvm-acervo 237 

17 Museu Villa Lobos http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/fotografias 1812 

Total 13817 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para integrá-los e criar o painel analítico, uma série de etapas foram realizadas. A 

primeira ação é a atualização do Tainacan para versão 0.15 ou superior, pois esta versão 

possui suporte ao plugin de mapeamento dos dados (TAINACAN, 2020), possibilitando 

que todos os museus utilizem um padrão de metadados comum, seguindo os elementos 

de descrição das informações sobre o acervo museológico, bibliográfico e arquivístico, 

intitulado “Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados” – INBCM, 

http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/indumentaria
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-princesa
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-princesa
http://museucasabenjaminconstant.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museucasabenjaminconstant.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.gov.br/objetos
http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.gov.br/objetos
http://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-das-bandeiras
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-das-bandeiras
http://museudasmissoes.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museudasmissoes.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/museu-itaipu
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-boa-morte
http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-boa-morte
https://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
https://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
https://museudoouro.acervos.museus.gov.br/acervo
http://mhn.acervos.museus.gov.br/reserva-tecnica
https://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
https://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico
http://museuregionaldesaojoaodelrei.acervos.museus.gov.br/acervo_museologico
http://museuregionaldesaojoaodelrei.acervos.museus.gov.br/acervo_museologico
http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/mvm-acervo
http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/fotografias
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estabelecido por meio da Resolução Normativa Nº 2, de 29 de agosto de 2014 

(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2014). O plugin padrão do Ibram, com o INBCM, está 

disponível para instalação no GitHub, no endereço:  https://github.com/tainacan/tainacan-

mappers-ibram-inbcm. 

 

Este procedimento de mapeamento que busca encontrar elementos 

equivalentes (ou campos) entre um ou mais esquemas de banco de dados 

recebe o nome de Crosswalk, e é ele quem viabiliza o entendimento de quais 

metadados podem ser agrupados e relacionados dentro do esquema proposto 

pelo INBCM e que estão disponíveis ao público (Status “Público” no 

Tainacan) (RELATÓRIO K, 2020, p. 5). 

 

O Relatório referente ao produto ‘K’ do 4º Termo Aditivo do TED UFG e Ibram, 

Estudo e prospecção de modelagem semântica da informação para interoperabilidade 

entre acervos dos museus do Ibram (RELATÓRIO K, 2020), traz maiores detalhes sobre 

o mapeamento, inclusive, como o mesmo foi realizado nos museus, considerando o 

INBCM. Para exemplificar, o Quadro 02 demonstra o mapeamento do Museu Villa 

Lobos.   

 

Quadro 2 - Mapeamento do Museu Villa Lobos para o INBCM 

INBCM Museu Villa Lobo 

Número de registro Número de registro 

Outros números Outros números 

Situação Situação 

Denominação Denominação 

Título Título 

Autor Autor 

Classificação Classificação 

Resumo descritivo Resumo descritivo 

Dimensões Dimensões 

Dimensões - altura Não há – não mapeado 

Dimensões - largura Não há – não mapeado 

Dimensões - diâmetro Não há – não mapeado 

Dimensões - espessura Não há – não mapeado 

Dimensões - profundidade/comprimento 
Não há – não mapeado 

Dimensões - peso Não há – não mapeado 

Material/Técnica Material/Técnica 

Estado de Conservação Estado de conservação 

Local de produção Local de produção 

Data de produção Data de produção 

Condições de reprodução Condições de reprodução 

Mídias relacionadas Não há – não mapeado 

https://github.com/tainacan/tainacan-mappers-ibram-inbcm
https://github.com/tainacan/tainacan-mappers-ibram-inbcm
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Não há representação no INBCM – não mapeado Data padronizada 

Não há representação no INBCM – não mapeado Imagem encontrada na pasta? 

Não há representação no INBCM – não mapeado Local de produção atribuído? 

Não há representação no INBCM – não mapeado Localização 

Não há representação no INBCM – não mapeado Modo de aquisição 

Não há representação no INBCM – não mapeado Notas sobre a aquisição 

Não há representação no INBCM – não mapeado Notas sobre o estado de conservação 

Não há representação no INBCM – não mapeado Observações 

Não há representação no INBCM – não mapeado Procedência 

Não há representação no INBCM – não mapeado Situação fotografias 

Não há representação no INBCM – não mapeado Situação imagem após marca d'água 

Não há representação no INBCM – não mapeado Ver também 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A segunda etapa diz respeito a efetivação do mapeamento dos dados no Tainacan. 

A Figura 01 apresenta a interface de mapeamento do Tainacan.  

 

Figura 1 – Tela de mapeamento de dados para o INBCM, do repositório Tainacan 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Após o mapeamento, o Tainacan passa a disponibilizar o ponto de acesso no 

formato JSON, que será coletado pelo Elastic Stack.  As Figuras 02 e 03 mostram, 

respectivamente, a tela do Tainacan que disponibiliza o link de acesso ao JSON, que pode 

ser acessado no caminho: “Ver Como” -> “JSON Simples”, e trecho do JSON, ambos 

exemplificando o Museu Villa Lobos.  
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Figura 2 - Tela do Tainacan de acesso ao ponto de acesso no formato JSON, do Museu Villa 

Lobos 

 

Fonte: Museu Villa Lobos (2021)1 

 

Figura 3 - Trecho do arquivo JSON, do Museu Villa Lobos 

 

Fonte: Museu Villa-Lobos (2021)2 

 

Finalizada a preparação do repositório Tainacan, devemos iniciar o processo de 

instalação e utilização do Elastic Stack, selecionado por fornecer todas as ferramentas 

necessárias para organizar, classificar e visualizar os dados de interesse.  

 
1 Museu Villa-Lobos. Coleção Fotografias. Disponível em: 
http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/fotografias. Acesso em 14 mar. 2021. 
2 Museu Villa-Lobos. Arquivo JSON. Disponível em: http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/wp-
json/tainacan/v2/collection/1570/items/?perpage=96&order=DESC&orderby=date&exposer=json-
flat&mapper=inbcm-ibram. Acesso em 14 mar. 2021. 

http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/fotografias
http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/wp-json/tainacan/v2/collection/1570/items/?perpage=96&order=DESC&orderby=date&exposer=json-flat&mapper=inbcm-ibram
http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/wp-json/tainacan/v2/collection/1570/items/?perpage=96&order=DESC&orderby=date&exposer=json-flat&mapper=inbcm-ibram
http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/wp-json/tainacan/v2/collection/1570/items/?perpage=96&order=DESC&orderby=date&exposer=json-flat&mapper=inbcm-ibram
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Conforme supracitado, o Elastic Stack trata sobre os projetos ElasticSearch, Beats, 

Logstash e Kibana. De forma breve, o ElasticSearch é um mecanismo de busca e análise. 

O Logstash é um pipeline de processamento de dados do lado do servidor que faz a 

ingestão de dados a partir de inúmeras fontes simultaneamente, transformando-os e 

enviando-os a um "esconderijo" como o ElasticSearch. Beats é uma rica coleção de 

agentes lightweight para enviar dados ao Logstash ou ElasticSearch. Neste projeto, 

utiliza-se o FileBeat, um dos integrantes da família Beats, uma plataforma gratuita e 

aberta, que envia dados de centenas ou milhares de computadores e sistemas para o 

Logstash (ELASTIC, 2021a). O FileBeat lê e encaminha linhas de registro e - se 

interrompido - lembra a localização de onde parou e recomeça do ponto correto. Além 

disso, se o Logstash estiver ocupado processando dados, ele informa ao FileBeat para 

desacelerar sua leitura, solucionando problemas de congestionamento de dados 

(ELASTIC, 2021b). O Kibana permite que os usuários visualizem dados com diagramas 

e gráficos no ElasticSearch (ELASTIC STACK, 2021). 

Os produtos do Elastic Stack são projetados para serem usados juntos e as versões 

são sincronizadas para simplificar o processo de instalação e atualização. Embora a versão 

mais atual do Elastic Stack seja a 7.11, utilizamos a versão 7.9, que contempla o mínimo 

necessário para que todo processo funcione corretamente. A instalação deve ser realizada 

na seguinte ordem: 1. ElasticSearch; 2. Kibana; 3. Logstash e; 4. Beats, garantindo que 

os componentes dos quais cada produto depende estejam no lugar. 

Para facilitar o processo, a instalação é feita usando imagens Docker. Abaixo 

apresentamos como deve-se dar a implantação do ElasticSearch na infraestrutura de TI 

do Ibram. As seguintes tecnologias são utilizadas no agregador de dados para o Tainacan: 

1. elasticsearch (image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.9.0) 

2. kibana (image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.9.0) 

3. logstash (image: docker.elastic.co/logstash/logstash:7.9.0) 

4. filebeat (image: docker.elastic.co/beats/filebeat:7.9.0) 

Todas devem ser instaladas dentro de uma mesma rede, sendo que apenas o 

Kibana deve ter uma interface de acesso público. O Quadro 03 apresenta o modelo para 

uma stack docker-compose. Destacamos que algumas configurações referentes aos 

recursos devem ser configuradas de acordo com a infraestrutura disponível.  
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Quadro 03 - Documento Docker-Compose para instalação do Elastic Stack 
version: '3.3' 

services: 

  tainacan: 

 image: tainacan/tainacan 

 container_name: integracao_tnc_tainacan 

 ports: 

   - "6076:80" 

 environment: 

   WORDPRESS_DB_HOST: db:3306 

   WORDPRESS_DB_USER: database_user 

   WORDPRESS_DB_PASSWORD: **** 

   WORDPRESS_DB_NAME: database 

 volumes: 

 - ./wp/html:/var/www/html/  

  db: 

 image: mysql:5.7 

 restart: always 

 environment: 

   MYSQL_ROOT_PASSWORD: ******** 

   MYSQL_DATABASE: database 

   MYSQL_USER: database_user 

   MYSQL_PASSWORD: ******* 

 volumes: 

 - ./dbdata:/var/lib/mysql 

 

  elasticsearch: 

 container_name: integracao_tnc_elasticsearch 

 image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.9.0 

 ports: 

  - "9200" 

 environment: 

   - discovery.type=single-node 

   - cluster.routing.allocation.disk.watermark.flood_stage=99% 

   - cluster.routing.allocation.disk.watermark.high=98% 

 deploy: 

   resources: 

     limits: 

       memory: 6144M 

 volumes: 

   - ./esdata:/usr/share/elasticsearch/data 

 

  kibana: 

 container_name: integracao_tnc_kibana 

 image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.9.0 

 ports: 

   - 6601:5601 

 depends_on: 

   - elasticsearch 

 

  logstash: 

 container_name: integracao_tnc_logstash 

 image: docker.elastic.co/logstash/logstash:7.9.0 

 environment: 

    LS_JAVA_OPTS: "-Xmx1024m -Xms1024m" 

 volumes: 

   - type: volume 

     source: logstashdata 

     target: /usr/share/logstash 

     volume: 

       nocopy: false 

 depends_on: 

   - elasticsearch 

 

  filebeat: 

 container_name: integracao_tnc_filebeat 

 hostname: filebeat 
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 user: root 

 environment: 

   - BEAT_STRICT_PERMS=false 

 image: docker.elastic.co/beats/filebeat:7.9.0 

 volumes: 

   - ./filebeat/filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml 

   - ./filebeat/inputs.d:/usr/share/filebeat/inputs.d 

   - ./filebeat/fbdata:/usr/share/filebeat/data/ 

 restart: on-failure 

 depends_on: 

   - elasticsearch 

   - logstash 

  

 

volumes: 

  logstashdata: 

 driver: local 

 driver_opts: 

   type: none 

   device: <INSTALL_PATH>/logstash 

   o: bind 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As linhas marcadas em amarelo são parâmetros sugeridos, mas que devem ser 

planejados conforme a realidade local. No arquivo, está destacado a lista de tecnologias 

e o caminho para os pacotes que sugerimos. Todo código está disponibilizado no GitHub 

https://github.com/tainacan/tainacan-elk. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultado, disponibilizamos o acesso para o painel de integração de dados 

dos acervos dos museus vinculados ao Ibram, disponível no link:  

http://200.137.217.144:6601/goto/7ab770366e273ab84ef9e55c7b489a45.  

A instalação que pode ser acessada por meio do link se encontra no servidor da 

Universidade Federal de Goiás, vinculado ao Laboratório de Inteligência de Redes. O 

presente relatório apresenta os passos para que a TI do Ibram possa se apropriar da 

tecnologia utilizada e reproduzir. 

O painel é composto por sete gráficos, uma tabela, um quadro de seleção e seis 

quadros com quantidades diversas. A estes podem ser adicionados novos itens, a depender 

das necessidades do Ibram. Em números, são 16 museus, 13.817 itens, 655 autores, 1.992 

denominações, 74 itens do tesauro e 1.523 tipos de matérias e técnicas. A Figura 04 

demonstra o painel. 

 

https://github.com/tainacan/tainacan-elk
http://200.137.217.144:6601/goto/7ab770366e273ab84ef9e55c7b489a45
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Figura 4 - Painel de Integração de Dados dos Acervos Digitais do Ibram 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por fim, demonstramos algumas formas de realizar as buscas no painel de forma 

rápida e eficiente.  A primeira, é possível interagir com os gráficos. Por exemplo, ao clicar 

em Museu Villa-Lobos, no gráfico de museus, todo painel se altera, mostrando apenas os 

números referentes a este museu, conforme demonstra a Figura 05. 

 

Figura 5 - Exemplo: resultado da seleção do Museu Villa-Lobos, no gráfico de museus 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Outra maneira, são os filtros pré-configurados no painel. A partir deles, também 

é possível obter resultados que combinem diferentes seleções. Nesse exemplo, temos 

interesse em saber quais são os museus que possuem itens com os tesauros: Comunicação 

e Escultura, mas em bom estado de conservação, conforme Figura 06.  

 

Figura 6 - Exemplo: resultado da seleção de tesauros e estado de conservação, pelos filtros pré-

definidos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Vale ressaltar que o painel é totalmente configurável, sendo possível ao Ibram 

solicitar gráficos diferentes, novos filtros, entre outros. Porém, o Kibana também nos 

permite realizar buscas que independem dos filtros pré-definidos. A Figura 07 apresenta 

a busca pela palavra “cadeira”. 

Figura 7 - Exemplo: resultado da busca geral, palavra cadeira, no filtro disponível pelo Kibana 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 

O painel criado utilizando o Kibana abre diversas possibilidades e permite aos 

gestores um controle de todos os acervos a partir de uma única interface. Por ser utilizado 

junto ao ElasticSearch, FileBeat e Logstash, as atualizações realizadas nos museus de 

origem serão automaticamente atualizadas. Além disso, permite a criação de diversos 

outros gráficos e tabelas, a partir das necessidades apresentadas pelo Ibram, tornado o 

painel ainda mais completo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Painel Integrado atende ao objetivo previsto para o “Produto S”, previsto no 6º 

Termo Aditivo do TED entre a UFG e o Ibram, pois disponibiliza o link para acesso, 

usando ferramentas mais avançadas que tornam a busca muito mais eficiente. Além disso, 

dispõe informações para que o Ibram possa instalar a pilha Elastic Stack em servidor 

próprio, e consiga, futuramente, criar seus próprios painéis a partir dos dados agregados 

no ElasticSearch.   

Atualmente, o desenvolvimento de um serviço de busca integrada, que permita ao 

usuário acessar um único endereço na web para buscar e recuperar informações destes 

museus, está em andamento e será um forte aliado ao crescimento do acesso e uso dos 

objetos digitais.  
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