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Conteúdo

▪ Dados Abertos Governamentais e seus princípios.
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▪ Utilização da ferramenta para gestão de datasets.

▪ Hands-on: publicando e acessando dados

▪ Caminho das pedras para implementação de uma instância CKAN



Dados Abertos 
Governamentais e seus 
princípios



O que são dados?

Simples observações sobre os fatos.

• Facilmente estruturados

• Legível por máquinas

• Frequentemente quantificados

• Intercambiável

Imagem extraída de http://epicgraphic.com/data-cake/

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Working Knowledge: How Organizations 

Manage What They Know. [s.l.] Harvard Business Press, 2013. 



Definição de Dado 
aberto

Dado aberto é um dado que pode ser 

livremente utilizado, reutilizado e 

redistribuído por qualquer um para 

qualquer propósito.

Imagem extraída de http://opendefinition.org/

The Open Definition - Open Definition - Defining Open in Open Data, Open 

Content and Open Knowledge. Disponível em: <http://opendefinition.org/>. 

Acesso em: 23 maio. 2016. 



Os oito princípios (OPENGOVDATA, 2007)
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Todos os dados 

públicos estão 

disponíveis

Como coletados 

na fonte com 

maior nível de 

granularidade e 

sem agregação

Disponibilizados

rapidamente 

para preservar 

seu valor

Disponibilizados 

para o público 

mais amplo 

possível para 

qualquer 

propósito

Razoavelmente 

estruturados 

para permitir 

seu 

processamento 

automatizado 

Disponível a 

qualquer um, 

sem 

necessidade de 

identificação ou

registro

Disponível em 

formato que 

ninguém tenha 

controle 

exclusivo

Os dados não 

estão sujeitos a 

regulações de 

direitos autorais, 

marcas, 

patentes ou 

segredo 

industrial

OPENGOVDATA. Eight Principles of Open Government Data - OpenGovData.org. Disponível em: <http://opengovdata.org/>. Acesso em: 27 nov. 2014. 



As três “leis” de Eaves (EAVES, 2009)

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;

2. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele 
não pode ser reaproveitado; e

3. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.

EAVES, D. The Three Laws of Open Government Data. Disponível em: <http://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/>. Acesso em: 27 nov. 2014.



Disponibilidade e acesso

- Dados disponíveis

- Internet

- Formato favorável

Reutilização e redistribuição

- Termos de utilização

- Remixagem

Participação universal

- Sem discriminação

P. ex.: “não 

comercial”, “fins 

acadêmicos”, etc.



As cinco estrelas dos dados abertos 
conectados (BERNERS-LEE, 2006)
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BERNERS-LEE, T. Linked Data. W3C Design Issues. Disponível em: <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>. Acesso em: 13 dez. 2013.

OL = open license

RE = structured data

OF = non-proprietary format

URI = use of URIs

LD = linked data



Aplicações e proposta de valor

▪ Dados Abertos Governamentais ou Open Government Data (OGD)

▪ Melhoria ou criação de produtos e serviços privados

▪ Inovação

▪ Produção de novos conhecimentos a partir da combinação de várias fontes de 
dados



Artigos científicos



Governo – iniciativa EUA

“My Administration is committed to creating an 
unprecedented level of openness in Government. 
We will work together to ensure the public trust 
and establish a system of transparency, public 
participation, and collaboration. Openness will 
strengthen our democracy and promote efficiency 
and effectiveness in Government.”

Transparency and Open Government Memorandum for the Heads of
Executive Departments and Agencies (OBAMA, 2009)

OBAMA, B. Transparency and Open Government | The White House. Disponível em: <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/>. 

Acesso em: 13 dez. 2013.



Governo – iniciativa Brasil

▪ Cofundador e partícipe na Open Government Partnership (OGP) desde 2011

▪ Lei de Acesso à Informação (LAI) de aplicabilidade federal (união, estados e 
municípios) em todos os órgãos e entidades

▪ Estabelece o direto de acesso à qualquer tipo informação, sem a necessidade de 
justificar o pedido

▪ LAI também estabelece:

▪ Itens obrigatórios de divulgação

▪ Requisitos técnicos

▪ Entre outros



Extraída e traduzida de Corrêa, Corrêa e da Silva (2014)

CORRÊA, A. S.; CORRÊA, P. L. P.; DA SILVA, F. S. C. Transparency Portals Versus Open Government Data: An Assessment of Openness in Brazilian Municipalities. 

Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government Research. Anais...: dg.o ’14.New York, NY, USA: ACM, 2014 Disponível em: 

<http://doi.acm.org/10.1145/2612733.2612760>. Acesso em: 10 out. 2014



Plano para 

abertura de dados



Ciclo de vida
Pontos importantes a considerar

Geração

• Processos de 
trabalho

• Formato

Apresentação

• Busca e descoberta

• Metadados

• Múltiplos formatos

Disseminação

• API

• Visualização avançada

Catálogo



Geração

▪ Entender e considerar dados abertos desde a geração do dado

▪ O formato deve se encaixar nos princípios de abertura de dados

▪ Não há um formato mais recomendado que o outro



CSV 
Character-separated values



XML JSON



KML geoJSON



Apresentando o CKAN



O que é

▪ CKAN = Comprehensive Knowledge Archive Network

▪ Software livre para catalogação de dados abertos

▪ Desenvolvido pela Open Knowledge (http://okfn.org)

▪ Open-source (https://github.com/ckan/ckan)

▪ Em desenvolvimento desde 2007

▪ Disponível em mais de 50 idiomas (inclusive PT-BR)



Para que serve

▪ Guardar dados e metadados

▪ Pode também apenas linkar dados diretamente

▪ Permitir a busca fácil de dados

▪ Não há captcha

▪ Possibilita implementar os princípios de OGD

▪ Trabalha com formatos abertos

▪ CSV, JSON, XML, RDF

▪ Mas também pode incluir outros recursos (PDF, HTML, etc)



Algumas instância ao redor do mundo

Mais em

http://ckan.org/instances



Utilização da ferramenta 
para gestão de datasets



Principais funcionalidades

▪ Catalogação pela interface web, pela API ou por ferramentas de importação

▪ Pesquisa em todos os metadados

▪ Busca avançada

▪ organização, etiqueta, formato, licença

▪ Organização baseada em datasets (conjuntos de dados) e recursos

▪ Recursos relacionados ou similares

▪ Mesmos dados em diferentes formatos, períodos distintos, etc.



Pré-visualização dos dados

▪ Pré-visualização do recurso como tabela, 
gráfico, mapa, etc.

▪ Ajustável - permite reordenação por atributo, 
escolha de colunas para eixos do gráfico, etc.

▪ Usa a biblioteca recline.js



Dados geoespaciais

▪ Por meio da extensão ckanext-
spatial

▪ Visualizar o conteúdo dentro do 
mapa (p. ex.: delimitações de áreas 
de praças e parques)

▪ Pesquisar por dados que se situem 
dentro de um perímetro delimitado na 
pesquisa



Histórico de atualização

▪ É possível saber quando e quem 
atualizou



Organizações no CKAN

▪ Possibilita que cada instituição tenha 
gestão sobre os seus próprios dados no 
catálogo



Grupos no CKAN

▪ Possibilita classificações 
temáticas dos dados



Acesso via API

▪ Comunica-se por requisições http (estilo RPC)

▪ Processa e retorna metadados no formato JSON

▪ Possibilita fazer tudo o que se faria pela interface gráfica (ex.: pesquisar, 
consultar, etc.)

▪ Utiliza chave de acesso do usuário para acesso de escrita para criar, atualizar ou 
excluir conjuntos de dados

▪ Útil para processar grandes volumes de dados (ex.: catalogação em lote de 
novos dados, correções em massa, etc.)



Mais funcionalidades

▪ Temas personalizáveis

▪ FileStore (upload de arquivos)

▪ Federável/Harvesting (extensão ckanexharvest)

▪ Feedback dos usuários



Comece a testar

▪ demo.ckan.org

▪ Livre para experimentar, catalogar dados e conhecer o CKAN

▪ Conteúdo é apagado periodicamente

▪ Datahub.io

▪ Instância CKAN em produção

▪ Patrocinada pela comunidade Open Knowledge

▪ Existe um processo para criar organizações



Outros softwares de catálogo/repositório

▪ Socrata (http://www.socrata.com/)

▪ Junar (http://www.junar.com/)



OpenSpending

▪ Visualização avançada

▪ Integração com datasets em instâncias CKAN



Hands-on: publicando e 
acessando dados



Preparativos para o hands-on

▪ Baixe os arquivos de apoio

▪ Link https://1drv.ms/f/s!AnpqtVDedGRjhd9QaHJWycVQ2MpVmw

▪ Arquivos DEINFO_ED_CENSOESCOLAR_2015 (CSV e XLS)

▪ Amostra do censo escolar da cidade de SP para 2015

▪ Fonte: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/

▪ Arquivo cotaparlamentar01-05_2016_resumo (CSV e XLS)

▪ Gastos mensais com cotas parlamentares dos deputados federais nos meses de 01 a 
08 (parcial) do ano de 2016

▪ Fonte: http://www2.camara.leg.br/transparencia/dados-abertos

https://1drv.ms/f/s!AnpqtVDedGRjhd9QaHJWycVQ2MpVmw


Registro e acesso

Executar os seguintes passos:

▪ Acesse demo.ckan.org

▪ Clique em “Register”

▪ Preencha as informações solicitadas 
para registro (tela ao lado)

▪ Agora localize o link “Log in” e faça 
o acesso com seu usuário



Criar sua organização

Executar os seguintes passos:

▪ Clique no link “Organizations” no 
topo de qualquer página

▪ Preencha com as informações 
solicitadas



Crie seu dataset

Executar os seguintes passos:

▪ Clique no link “Datasets” em qualquer 
página

▪ Em seguida clique em “Add Dataset”

▪ Preencha, no mínimo,”Title” e deixe o 
dataset público

▪ Clique no botão “Next: Add data”

▪ Faça upload do arquivo exemplo

▪ DEINFO_ED_CENSOESCOLAR_2015.csv

▪ Digite um nome para o recurso e o formato



Adicione novos recursos

Executar os seguintes passos:

▪ Edite o dataset que acabou de criar

▪ Na aba “Resources” clique no botão 
“Add new resource”

▪ Faça upload dos seguintes arquivos

▪ DEINFO_ED_CENSOESCOLAR_2015.xls

▪ cotaparlamentar01-05_2016_resumo.csv

▪ Seu dataset deverá ter, neste 
momento, três recursos



Exercícios adicionais para ambientação

▪ Faça a alteração dos metadados de um recurso

▪ Altere a descrição

▪ Faça a alteração dos metadados de um dataset

▪ Altere a descrição

▪ Adicione um tag

▪ Crie um grupo de sua preferência e adicione seu dataset nele



Aprendendo a visualizar dados (tabular)

Executar os seguintes passos:

▪ Abrir seu dataset

▪ Na lista de recursos escolha o CSV 
referente à “cota parlamentar”

▪ No botão “Explore” selecione 
“Preview”

▪ No grid verifique a possibilidade de 
ordenar as colunas e aplicar filtros 
“on-the-fly” 



Aprendendo a visualizar dados (gráfico)

Executar os seguintes passos:

▪ No mesmo recurso do slide anterior 
aplique o seguinte filtro:

▪ txnomeparlamentar = EDUARDO CUNHA

▪ Clique no botão “Graph”

▪ Nas opções do gráfico, configure o 
seguinte:

▪ Graph Type = Lines and Points

▪ Group Column (Axis 1) = mês

▪ Series A (Axis 2) = totalmes



Aprendendo a visualizar dados (mapa)

Executar os seguintes passos:

▪ Agora acesse o recurso referente ao 
“censo escolar”

▪ Na tela de preview clique no botão 
“Map”

▪ Configure os campos de latitude e 
longitude

▪ Atualize o gráfico

Obs.: no dia 30/08 o demo.ckan.org estava 
apresentando problemas ao visualizar o mapa. 
Isso deve se normalizar em breve.



Exercícios adicionais de visualização 
(persistência)

▪ Agora você deverá criar e salvar as visões personalizadas que fez nos últimos 
exercícios. Relembrando:

▪ Gráfico dos gastos de Eduardo Cunha

▪ Mapa com as escolas do censo escolar de 2015

▪ Dica: para fazer isso, edite o recurso e acesse a aba “Views”



Trabalhando com APIs

Executar os seguintes passos:

▪ Acesse o recurso referente às “cotas 
parlamentares”

▪ Clique no botão verde do lado direito 
superior denominado “Data API”

▪ Verifique com atenção todas as 
opções disponíveis

▪ Acesse pelo menos algum exemplo 
diretamente de seu navegador

▪ Lembre-se: seu dataset deve estar 
público para fazer este exercício



Exercícios adicionais com APIs

▪ Agora faça uma consulta SQL utilizando 
a API do seu dataset

▪ A partir do dataset sobre cotas 
parlamentares, mostre os valores 
mensais mais altos que os deputados 
tiveram no período. Ordene 

▪ Resultado em formato de tabela:

▪ O resultado encontra-se nos arquivos de 
apoio



Caminho das pedras para 
implementação de uma 
instância CKAN



Componentes do CKAN

• Servidor web para o WSGI.

• Mais usados: Apache ou Nginx.

• SGBD PostgreSQL para metadados.

• Apache Solr para indexação.

• Python como base e para ambiente virtual.



Componentes do CKAN

▪Possui suporte para os principais CMS existentes, como Drupal, Joomla, 
Wordpress e outros.

▪Para tal, é necessária a instalação de plugins que façam esse suporte.



Como instalar

Há as seguintes formar de instalação do CKAN:

• Por pacote.

• Pelo fonte.



Como instalar - Pacote

Requisito – Ubuntu 12.04 ou 14.04 de 64 bits.

• Instalar os pacotes do CKAN e dependências.

• Instalar PostgreSQL e o Solr.

• Reiniciar Apache e o Nginx.



Como instalar – Pacote - Passos

▪ sudo apt-get update

▪ sudo apt-get install -y nginx apache2 libapache2-mod-wsgi libpq5

▪ wget http://packaging.ckan.org/python-ckan_2.2_amd64.deb

▪ sudo dpkg -i python-ckan_2.2_amd64.deb

▪ sudo apt-get install -y postgresql solr-jetty

▪ sudo service apache2 restart

▪ sudo service nginx restart



Como instalar - Fonte

Pelo fonte, dependerá da versão do CKAN e do SO. Para ver os passos, 
pode-se acessar os seguintes links:

• https://github.com/ckan/ckan/wiki/How-to-Install-CKAN

• http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-
source.html

https://github.com/ckan/ckan/wiki/How-to-Install-CKAN
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-source.html


Como instalar - Fonte

Basicamente, os passos são

• Instalar pacotes e suas dependências.

• Instalar Python.

• Baixar o fonte e instalá-lo no ambiente virtual do Python.

• Baixar e configurar SGBD (PostgreSQL).

• Criar arquivo de configuração (production.ini).

• Configurar o Solr.

• Criar o banco de dados



Pagina Inicial



Adicionar (e remover) usuário

paster --plugin=ckan user add usuarioteste --config=/etc/ckan/std/std.ini

paster --plugin=ckan user remove usuarioteste --config=/etc/ckan/std/std.ini

Sim, é por meio de plugins. Mais plugins podem ser vistos neste link: 

http://extensions.ckan.org/

http://extensions.ckan.org/


Informações e ajuda

• Documentação - http://docs.ckan.org

• Lista de discussão - https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/ckan-pt

http://docs.ckan.org/
https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/ckan-pt


Mãos à obra

▪ O CKAN oferece um lugar para quem quer começar a brincar com o 
programa. O lugar é este: http://demo.ckan.org/

http://demo.ckan.org/
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