
I Workshop de Dados Abertos do Sertão Central
06 de junho de 2013

ANAIS ELETRÔNICOS

Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

Av. José de Freitas Queiroz, 5003 - Cedro Novo - 
CEP 63902-508 - Quixadá- CE



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

ANAIS ELETRÔNICOS DO I WORKSHOP
DE DADOS ABERTOS DO SERTÃO CENTRAL

WDASC

1ª Edição

Quixadá,
2013

2



EXPEDIENTE

Conselho Editorial
David Sena Oliveira
Camilo Camilo Almendra

Coordenação Editorial
David Sena Oliveira

Observação Editorial:

Os títulos e textos aqui incluídos são de responsabilidade dos autores.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca do Campus de Quixadá

W873a
Workshop de Dados Abertos do Sertão Central (1. : 2013 : Quixadá). 
Anais eletrônicos do I Workshop de Dados Abertos do Sertão Central (WDASC), 6 junho 2013, 

Quixadá, Ceará; organizado por: Camilo Camilo Almendra, David Sena Oliveira e Lincoln S. Rocha. – 
Quixadá, CE, 2013.

30 p.

1. Software-Congressos. 2. Software livre. 3. Dados abertos.  I. Almendra, Camilo Camilo, org. II. 
Oliveira, David Sena, org. III. Rocha, Lincoln Souza, org. IV. Título.

 CDD 005.1

3



Comitê Organizador

• Camilo Camilo Almendra – UFC, Quixadá-CE

• David Sena Oliveira – UFC, Quixadá-CE

• Lincoln Souza Rocha – UFC, Quixadá-CE

Coordenador do Comitê de Programa

• Lincoln Souza Rocha – UFC, Quixadá-CE

Comitê de Programa

• Camilo C. Almendra – UFC, Quixadá-CE

• David Sena – UFC, Quixadá-CE

• Flávio R. C. Sousa – UFC, Quixadá-CE

• Jeandro M. Bezerra – UFC, Quixadá-CE

• Lincoln S. Rocha – UFC, Quixadá-CE

• Paulo A. L. Rego – UFC, Quixadá-CE

• Regis P. Magalhães – UFC, Quixadá-CE

• Ticiana L. Coelho da Silva – UFC, Quixadá-CE

4



SUMÁRIO
A Transparência é Viável? (A Primeira Reforma é no Trato da Informação) 9
André Weinmann Carneiro

EducaBrasil.org: Relato de Experiência na Construção de uma Aplicação com Dados Abertos 
Públicos 12
Bruno F. Campos, Camilo C. Almendra

Jogo Limpo - Uma Aplicação para auxiliar a fiscalização dos gastos com dinheiro público 17
Mardson da Silva Ferreira, Paulo Filipe Dantas, Paulo Ivo A. Pordeus, Felipe de F. Jorge, Camilo 
C. Almendra. 

Ideb-CE: Avaliação da Qualidade da Educação nos Municípios Cearenses a Partir de Dados 
Abertos 22
Antônio Gerbson da Silva Lima, Ramon Jorge de Souza, Ana Paula da Silva Santos, José Vieira da 
Silva Filho, Juarez de Lima Meneses Filho, Camilo Camilo Almendra

Relato de Experiência do Desenvolvimento da Aplicação Políticos Ímprobos CE 27
Égila Karen C. da Silva, Francieudo F. Costa, Letícia Mara F. Nunes, Rodrigo G. de Freitas, 
Suelhy A. Costa

5



O I Workshop de Dados Abertos do Sertão Central (I WDASC) teve por escopo criar a

oportunidade de congregar professores, pesquisadores, estudantes e demais intressados no tema de

Dados Abertos.

Segundo a definição da Open Knowledge Foundation, dados são abertos quando qualquer

pessoa  pode  livremente  usá-los,  reutilizá-los  e  redistribuí-los,  estando  sujeito,  no  máximo,  a

exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Tipicamente, isso é satisfeito

pela publicação dos dados em formato aberto e sob um licença aberta.

Os objetivos do movimento de Dados Abertos são semelhantes aos de outros movimentos

“abertos”, como o código aberto, conteúdo aberto e acesso livre. Oito princípios são identificados

para os Dados Abertos, os quais dizem que os dados devem ser: completos, primários, acessíveis,

processáveis por máquina, de acesso não discriminatório, formatados em formatos não proprietários

e livres de licenças que os sujeitem a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo

industrial.

O conceito de Dados Abertos vem sendo explorado, majoritariamente, nas áreas científicas e

governamentais,  com  a  disponibilização  de  dados  sobre  resultados  de  pesquisas  e  atos  da

administração  pública.  Nesse  cenário,  o  I  Workshop  de  Dados  Abertos  do  Sertão  Central  (I

WDASC), tem como objetivo construir um fórum para discussões e troca de experiências na área de

Dados Abertos. A primeira edição do WDASC ocorreu em 06 de junho de 2013 em conjunto com o

V Workshop de Tecnologia da Informação do Sertão Central (V WTISC).

Camilo C. Almendra

Davi Sena

Lincoln S. Rocha
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A Transparência é Viável? 

(A Primeira Reforma é no Trato da Informação)

André Weinmann Carneiro

Rua Dep. José Lages 1033/504 Ponta Verde Maceió/AL 57035-330

erdnacarneiro@uol.com.br

Abstract. The present work reports over than 17 years of work at the Municipal Civil
Service having as focus the search of the implementation of administrative transparency,
experiencing  the  anguish  of  the  feeling  of  powerlessness  and  seeking  for  ways  to
contribute to make such transparency feasible.

Resumo. Este trabalho é o relato da experiência de mais de 17 anos no serviço público
executivo  municipal  tendo  como  foco  a  busca  pela  implementação  da  transparência
administrativa,  vivenciando  as  angústias  do  sentimento  de  impotência  e  buscando
caminhos para contribuir com a sua viabilização.

1. Introdução

Trabalho com Tecnologia da Informação (TI) a mais de 30 anos, sendo que nos derradeiros
17 anos estou no serviço público executivo municipal. Ao experimentar a responsabilidade que a
condição  de  servidor  público  nos  submete,  deslumbrei  a  oportunidade  de  implementar  a
transparência administrativa. Ingênuo engano. Hoje percebo que independe apenas da vontade dos
técnicos,  do secretário,  do  prefeito,  do  governador  e  até  mesmo do presidente  da república.  A
vivência da transparência dependerá do querer de toda a sociedade!

É importante ressaltar que quando a sociedade clama pela transparência administrativa, na
essência ela reclama das instituições responsáveis pelo governo do Estado brasileiro a divulgação
das bases de dados públicas, das informações registradas nos sistemas aplicativos. Em especial das
informações que envolvem recursos financeiros (contabilidade, folha de pagamento, arrecadação,
orçamento, contas a pagar/receber, controle de obras etc.). É também importante perceber que a TI é
hoje a principal ferramenta para viabilizar esse clamor. A pergunta que me inquieta é: cabe divulgar
informações  desqualificadas?  Qual  o  verbo  que  devemos  clamar  prioritariamente:  divulgar  ou
qualificar?

2. A Situação no Governo

O entendimento, aceito na iniciativa privada, da necessidade de eliminar a redundância dos
dados,  de  unificar  as  bases  de  dados,  não  encontrou  no  governo  um  ambiente  favorável  e  é
exatamente  essa dissonância  que vem impedindo a qualificação das  bases  de  dados  públicas  e
consequentemente inviabilizando a transparência. Atenção: transparência administrativa deve ser (é)

7



I Workshop de Dados Abertos do Sertão Central
UFC – Quixadá, 6 de junho de 2013. Anais Eletrônicos

sinônimo de informação fidedigna!

Esse entendimento se antagonizou com o modelo de gerência ainda vigente no governo que
fere os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. O que observamos na prática é a
tomada  de  decisões  advindas  da  política  de  interesse  pessoal  e  partidário  (politicagem)  em
detrimento do bem comum. Acrescente a isso a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil.  O art.  18 da Constituição Federal nos esclarece os entes que a compõem:
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e complementa, todos autônomos, nos termos
desta constituição. Ou seja, cada ente federativo goza de liberdade administrativa. O efeito negativo
desta combinação (politicagem + autonomia) é a impossibilidade de um planejamento conjunto. Os
gestores públicos vão além e ultrapassam a barreira da composição legal da organização político-
administrativa  brasileira  e  promovem  um  desmonte  ainda  maior:  cada  um  dos  ministérios,
secretarias, órgãos, autarquias, fundações, concessionárias etc. torna-se autônomo. Eu pergunto: o
princípio da autonomia cabe no trato da informação?

Outra  consequência  desse  modelo  de  gerência  é  a  descontinuidade  administrativa.  Uma
mudança de gestor, não apenas de um presidente, governador e/ou prefeito, mas de um ministro, de
um  secretário  estadual/municipal,  de  um  diretor,  de  um  gerente  etc.  já  interrompe  projetos
originados  na  administração  anterior.  O  resultado  da  equação  “desunião  +  descontinuidade
administrativa” é igual a retrabalho, a desperdício do erário e quais as consequências nas bases de
dados públicas? Dados duplicados, redundantes, inconsistentes!

Em determinadas áreas (saúde, segurança pública, fazenda etc.), diversos órgãos das três
esferas perceberam a necessidade do compartilhamento da informação. Não conseguiram integrar
uma esfera do governo, mas vêm buscando a colaboração de áreas afins pertencentes a esferas
distintas. Perceber essa necessidade é bem importante, mas necessitamos ir além. A informação
transcende os limites de uma função, área, setor, secretaria, empresa ou esfera governamental, a
informação interage com tudo e com todos. Ao percebermos isso poderemos vir a atinar para a
urgente necessidade de se redesenhar os processos.

3. Principais Bases de Dados (Cadastros)

São três as principais bases de dados necessárias a qualquer sistema aplicativo. A primeira é
a localização, o endereço, o Mapa, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). Tudo acontece em
algum  lugar.  É  a  primeira  informação  a  ser  cadastrada.  Estou  falando  em  cartografia,
geoprocessamento, imagens de satélites, etc.. Muitos órgãos públicos e privados estão investindo
recursos  em  sua  manutenção.  No  executivo  municipal,  por  exemplo,  são  secretarias,  órgãos,
departamentos, trabalhando de forma isolada os dados alfanuméricos e cartográficos referentes a
cidade. A Secretaria de Obras providencia a pavimentação de uma rua e/ou a de Convívio Urbano
aprova um loteamento e isso não se reflete no IPTU. A Defesa Civil levanta as áreas de risco, mas a
Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, Saúde, Saneamento etc., não tem acesso aos dados. 

A segunda e a terceira base referem-se aos atores da informação. A segunda: As Pessoas, a
força  motriz,  atualmente  o  Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF).  Vejamos  alguns  exemplos  para
compreendermos a importância de mantê-lo atualizado. Em Nonoai/RS, a controladoria identificou
quatro beneficiários do Bolsa-Escola já falecidos. Em Imbé/RS, não se sabe quantos alunos estavam
supostamente matriculados nas escolas municipais, se de fato existem e sequer se moram na cidade
(CONSCIENCIA.NET). Em Criciúma/SC uma família agraciada pelo programa Bolsa-Família vive
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em uma mansão (ANOTICIA). No caso de Nonoai há duplicidade de cadastros, nos dados dos
beneficiários a pessoa estava “viva”, nos do cartório, falecida. Em Imbé e Criciúma percebermos
que os estudantes e as famílias atendidas são apenas nomes utilizados para se desviar recursos.
Notamos também a importância da integração das bases. Como destacamos, a primeira informação
a ser cadastrada é o endereço, ou seja, saber o endereço de residência e as características do imóvel
evitaria a ocorrência de matrículas irregulares e a utilização indevida dos recursos públicos. 

Vivemos em sociedade e carecemos de recursos. Após a definição do mapa e das pessoas é
possível começar a acompanhar seus passos. Para o controle da terceira base, As Empresas, foi
criado o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Não importa se é indústria, comércio ou
serviço, órgãos governamentais ou sem fins lucrativos. Todas as empresas, indistintamente, tem sua
finalidade,  possuem endereço e  são compostas  por  pessoas.  Sem me aprofundar  na questão  da
sonegação fiscal, dois artifícios são utilizados na aplicação de golpes. O primeiro é a criação de
empresas “fantasmas”. O segundo é a indicação de “laranjas” na composição societária. Nos dois
casos, estando o cadastro de empresas relacionado, em um banco de dados digital, ao mapa e ao
cadastro de pessoas, a fiscalização será feita de modo automatizado, via sistema aplicativo. Quando
o  contador  digitar  o  endereço  da  empresa  o  aplicativo  verificará  a  existência  do  endereço,  a
utilização atual do imóvel, seu proprietário/locatário, a área construída e outros dados relevantes.
Quando da indicação dos sócios, será validado automaticamente a compatibilidade da empresa, com
a ocupação profissional do sócio, com seu endereço de residência, sua renda, patrimônio etc..

4. Princípios dos Dados Abertos Governamentais

Minha experiência profissional leva-me a acreditar que dado o modelo atual de gestão da
informação pública, o governo brasileiro não possui as condições necessárias para cumprir com os
oito princípios dos dados abertos. O conceito de completude inviabiliza-se na carência de recursos
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros da maioria dos órgãos. A desunião administrativa
inviabiliza a manutenção e disponibilização dos dados primários e atuais, ou seja, com a "mais fina
granularidade possível" e "disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu
valor", visto que a fonte/origem dos dados é em regra geral externa a instituição. Entendo  que  os
demais princípios (acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não
proprietários  e  livres  de  licenças)  perdem parte  de  seu  valor,  em se  tratando  de  transparência
administrativa,  de  informação  fidedigna,  se  os  primeiros  três  princípios  não  forem  satisfeitos
(DADOS.GOV.BR).

Alguns  movimentos  visando  a  sincronia  das  bases  de  dados  públicas  estão  sendo
experimentados, mas é viável sincronizar as milhares de bases de dados distribuídas pelos quatros
cantos do país? 

Acredito em uma base de dados única e disponível a todos!

5. O Que Já Fizemos?

Quando  trabalhava  em  uma  instituição  bancária,  participei  da  implantação  do  Sistema
Integrado de Gestão Empresarial (SIG), em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), unificando
as bases de dados. Neste momento,  já percebíamos a necessidade da interação com instituições
externas se desejássemos manter a base de dados qualificada. Como manter o endereço dos clientes
atualizados? Como garantir que imóveis alienados não fossem vendidos? Ao  ingressar  no  serviço
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público, a percepção desta abrangência se destacou. Após o primeiro momento de angústia, decidi
procurar  formas  de  lançar  as  constatações  advindas  de  minha  prática  profissional  para  debate
público.  Auxiliei  na  promoção  e  participei  de  seminários  e  congressos  internos  e  externos  a
prefeitura.  Enviei  artigos  para  a  sessão  opinião  do  jornal  Gazeta  de  Alagoas.  Participei  como
palestrante em cursos de graduação. Fiz-me presente em mesa-redonda debatendo a transparência
administrativa.

Destaco aqui algumas participações propositivas.  Na 2ª Conferência das Cidades (2005),
incluímos a monção solicitando ao Ministério das Cidades que de forma democrática e transparente
viabilizasse a implantação do Cadastro Único Brasileiro. No Plano Diretor da cidade de Maceió
(2006), registramos a necessidade de “elaboração e implementação de um Programa Municipal de
Informação  voltado  para  a  criação  de  uma  base  de  informação  multifinalitária  e  única  do
Município...” (MACEIÓ). Na 1ª Consocial (2012), trabalhamos na elaboração e priorização de duas
propostas: "Criação de conselhos de Transparência Pública e Controle Social... de caráter consultivo
e  deliberativo;  trabalhando  em conjunto  no  planejamento,  definição,  fiscalização  e  controle  da
gestão  da  informação  pública...",  e  "Criar  sistemas  integrados  de  informações  baseados  em
interfaces  comuns,  padrões  e  dados  abertos  nas  três  esferas  federativas  de  governo..."
(CONSOCIAL). As diretrizes das participações são a unificação das bases de dados públicas  e
principalmente,  que  a  administração  da  informação  seja  responsabilidade  do  Estado,  enquanto
governo e sociedade civil.

A escolha  do  curso  MBA em Auditoria,  Controladoria  e  Perícia,  da  pós-graduação  em
Gestão Pública Municipal, do Curso de Diretrizes para o Cadastro Técnico Multifinalitário, assim
como  a  apresentação  desse  trabalho,  consolidam  este  caminhar  buscando  de  alguma  forma
contribuir com a viabilização da transparência administrativa.

6. A Primeira Reforma

Acredito em um modelo transparente, de sua concepção à sua implementação. Acredito no
modelo em que a sociedade defina o quê e de que forma será registrado, com que finalidade, quem
o fará e quem poderá acessar. Afirmo que a primeira reforma a ser feita é a no trato da informação.
Qualquer  outra  reforma  que  venhamos  fazer  necessitará  no  planejamento,  na  execução  e  no
controle, de informação qualificada. Observem os temas domicílio eleitoral e financiamento público
de campanha, dentre os propostos para a reforma política. Sem informação fidedigna não cessarão
as ocorrências de municípios em que a quantidade de eleitores não condiz com a realidade,  da
mesma forma não será  suficiente  a  criação de  leis  para  garantir  a  prática  da  transparência  no
financiamento das campanhas.  Ademais  de constatar  a  carência  de informação,  entendo que na
medida em que a sociedade aprofundar o debate visando a criação de um modelo que contemple a
informação como patrimônio público, necessitaremos modificar paradigmas e consequentemente,
revisar a constituição.

O que debateríamos? Primeiro, a essência, a própria informação. Listar o que desejamos
manter  e  disponibilizar.  O segundo tema é o  financeiro,  a  origem dos recursos.  Muito  se  tem
investido na qualificação da informação através de linhas de financiamento. Na prática o retorno
percebido pela sociedade destes investimentos são as notícias das mazelas financeiras. O terceiro é
a legalidade.  Vamos debater  questões tais  como propriedade e  sigilo.  Será que os conceitos de
informação que fundamentaram a Constituição de 1988 são compatíveis com a realidade atual?
Como amparar as transformações necessárias? O quarto tema é o que eu considero ser a força vital
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deste processo, a mobilização. Quais medidas devem ser tomadas que possibilitem a participação de
todos, que possibilitem a gestão democrática da informação?

7. Conclusão

São inúmeras as oportunidades que se apresentam se possuirmos informação qualificada. Do
planejamento  fundamentado  à  um  consistente  aumento  de  arrecadação,  e  principalmente,  a
possibilidade de uma administração justa, respeitando-se o princípio da isonomia. O que precisamos
entender é que sozinho nenhum ministério,  secretaria, órgão, empresa pública e/ou privada será
detentora de uma base de dados 100% qualificada. A informação é um patrimônio público, ela é
gerada e modificada pela sociedade. Faz-se necessário a participação de todos: governo, escolas,
hospitais,  IML,  correio,  concessionárias  de  serviços,  cartórios,  bancos,  empresas  em  geral.  É
necessário  planejar  objetivando  a  unicidade  e  a  disponibilidade,  e  que  essa  base  seja
georeferenciada  no  “Mapa”.  Inicia-se  a  espacialização  da  informação  fidedigna,  inicia-se  o
conhecimento de nossa realidade.

O que necessitamos é maior do que uma conferência, do que uma assembleia constituinte.
Necessitamos sim é de um pacto social em favor da qualificação da informação brasileira, em favor
da prática da transparência. A transparência que clamamos será do tamanho que a nossa prática
permitir!
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Abstract. This work presents a experience report on the development of a web application
that organizes open government data of cities expenses and investments in education in
the Brazil's northeastern State of Ceará. This work presents the open data sources used,
technologies involved, results and lessons learned from the development of an open data
application.

Resumo. Este trabalho é um relato de experiência do desenvolvimento de uma aplicação
web para disponibilizar dados públicos sobre gastos e investimentos em educação nos
municípios do Estado do Ceará.  O trabalho apresenta as fontes  de dados usadas,  as
tecnologias envolvidas, resultados alcançados e lições aprendidas no desenvolvimento de
uma aplicação de dados abertos.

1. Introdução

Municípios  em  todo  o  Brasil  fazem  anualmente  avaliação  de  suas  contas  públicas  junto  aos
tribunais  de  contas  de  municípios.  Os  tribunais  são  autarquias  criadas  para  fiscalização  das
administrações públicas, a fim de evitar desvios de recursos e indicar improbidades cometidas aos
órgãos de justiça. Com o passar dos anos, o acúmulo de informações contábeis sobre os municípios
gerou uma grande massa de dados com informações valiosas para a sociedade.

A lei de acesso a informação [BRASIL 2011], trata sobre aplicabilidade e diretrizes para
assegurar o direito de acesso a informações públicas. Desde 2011 essas informações já deveriam ser
de  acesso  público,  no  entanto,  esses  dados  só  estavam  disponíveis  através  de  solicitações
específicas,  encaminhadas  pelos  cidadãos  aos  órgãos  responsáveis,  o  que  torna  o  processo
burocrático e afasta o interesse do cidadão comum. A lei de acesso à informação, juntamente com o
movimento  de  dados  abertos,  torna-se  uma  importante  ferramenta  de  transparência  e  auxilia
também na fiscalização dos governos. Dessa forma, cada cidadão possui autonomia para explorar os
dados gerados pela atuação dos órgãos públicos.

A Open Knowledge Foundation [OKF 2013] define que dados são abertos quando qualquer
pessoa  pode  livremente  usá-los,  reutilizá-los  e  redistribuí-los,  estando  sujeito,  no  máximo,  a
exigência de creditar a sua autoria e compartilhar na mesma licença. Os dados também devem ser
completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, não devem ser descriminatórios,
não estarem em formatos proprietários e serem livres de licenças.

Percebendo o potencial de disponibilizar dados públicos em formato aberto à população,
para  que  indivíduos  e  organizações  pudessem explorar  os  dados  e  gerar  novas  informações,  o
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Estado do Ceará disponibilizou em 2010 um site com
os dados abertos de oito anos de contas dos municípios cearenses [TCM/CE 2010]. 
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Nesse trabalho, desenvolvemos uma aplicação que utiliza os dados técnicos disponibilizados
pelo TCM/CE em dados e estatísticas que podem ser compreendidos por usuários não técnicos – a
população em geral. Para isso, procuramos explorar a utilização de gráficos e material visual que
facilitassem a leitura e compreensão dos dados. Através da aplicação, um cidadão pode analisar
gastos efetuados em educação, exibindo principalmente o percentual do orçamento do municípios
brasileiros investidos em educação de forma interativa utilizando mapas. A escolha por gastos em
educação foi uma forma de focar em um aspecto importante de forma geral para o desenvolvimento
do país, e demonstrar o potencial dos dados abertos fornecidos pelo TCM/CE.

Esse  artigo  relata  a  experiência  do  desenvolvimento  do  EducaBrasil  [EducaBrasil]  que
utilizou os dados abertos do Governo do Estado do Ceará, ferramentas  open source e a Lei de
Acesso a Informação, procurando mostrar como foi desenvolvido, quais as principais dificuldades
durante o processo de desenvolvimento, resultados alcançados e planos futuros.

2. Projeto

O projeto surgiu com a ideia de transformar os dados técnicos disponibilizados pelo TCM/CE em
uma aplicação que pudesse ser utilizada pela população, de forma a permitir fiscalização e cobrança
dos órgãos responsáveis por mais investimentos na educação. Uma característica importante dessa
aplicação  é  fornecer  uma  apresentação   simples  e  eficaz  das  informações  mostradas,  pois  a
facilidade de compreensão de uso do sistema é importante para um público alvo com pouca ou
nenhuma habilidade de uso de sistemas de informação.

Para o desenvolvimento da aplicação, utilizamos os dados do TCM do Estado do Ceará que
fornece  uma interface  de  programação (API)  de acesso online aos  dados com um conjunto de
consultas  pré-definidas.  Essas  consultas  permitem  a  extração  de  dados  em  diversos  níveis  de
filtragem.  Os filtros são selecionados a partir de um ou mais parâmetros disponíveis na API como,
por  exemplo,  Município,  Ano  fiscal  ou  Órgãos.  Esses  filtros  permitem a  criação  de  consultas
abrangentes (que retornam grandes conjuntos de dados) ou de consultas específicas.

Um  das  primeiras  decisões  de  projeto  foi  acerca  da  abordagem  online  ou  offline.  Na
abordagem online, a aplicação estaria sempre buscando o serviço do TCM para realizar consultas
específicas de acordo com a interação dos usuários do sistema. Por outro lado, a abordagem offline
seria baseada em uma extração pontual de dados – usando o recurso de consultas abrangentes – para
alimentar a aplicação, permitindo assim consultas diretas e internas aos dados extraídos.

A abordagem online não foi considerada adequada, por conta de características da base de
dados e  da própria  abordagem.  Essa abordagem apresenta  o risco de interrupção no acesso ao
serviço do TCM, que implicaria na indisponibilidade do sistema. Além disso, os dados fiscais de um
município em um determinado ano são informações imutáveis, que não vão sofrer alterações por já
terem sido analisadas pelo TCM. Dessa forma, não há risco de desatualização da aplicação por
conta de extração pontual de dados.  A abordagem offline foi escolhida e viabilizada através da
utilização de um banco de dados local para armazenamento da extração pontual.

Um dos métodos disponibilizados pela API fornece a lista de todos os municípios cearenses
com identificação de localização baseada em dois serviços: GeoNames e IBGE. O GeoNames é um
serviço que disponibiliza dados geográficos como coordenadas de diversos países e continentes de
todo o mundo e que possui assim como o TCM/CE uma API para acesso aos dados. Dessa forma,
após buscar os identificadores de localização dos municípios do TCM/CE,  é possível buscar no
serviço GeoNames as coordenadas geográficas dos municípios.  Essa informação foi  usado para
plotar em mapa os dados fazendo uma mesclagem (mashup) com o serviço do Google Maps.
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O  Google  Maps  também  fornece  uma  API  que  permite  desenvolver  aplicações
personalizadas de cunho geográficos e integrá-las a outras aplicações e serviços. Para facilitar a
exibição  dos  dados  foi  utilizada  a  biblioteca  Google  Chart,  que  em  conjunto  com  os  dados
armazenados permitem a criação de gráficos nas aplicações.

A aplicação possui duas funcionalidades básicas: a visualização da consolidação dos dados
disponibilizados  e  a  visualização  do  destino  da  verba  da  educação.  A primeira  procura  gerar
gráficos e estatísticas sobre a relação entre investimentos realizados e o orçamento do município e a
segunda  é  visualização  do  destino  da  verba  da  educação  de  forma  detalhada,  tal  como  ela  é
disponibilizada pelo TCM/CE, ambas filtradas por ano e por município.

Pode-se verificar a importância da criação de aplicações que facilitem a visualização dos
dados disponibilizados por esses  serviços  quando compara-se a diferença entre  a  forma que os
dados são disponibilizados e exibidos nesses serviços com as aplicações. No Quadro 1 é mostrado o
endereço de  uma consulta  ao  serviço  do TCM/CE que retorna  o  destino  da  verba  destinado a
educação,  e  no  Quadro  2  é  mostrado  o  endereço  da  mesma  funcionalidade  na  aplicação
EducaBrasil.

Quadro 1. Consulta ao serviço TCM/CE

Quadro 2. Consulta à aplicação EducaBrasil

3. Desenvolvimento

A partir do projeto elaborado, foi planejada a forma de viabilizar a abordagem offline. Para tanto, o
sistema foi dividido entre uma aplicação de extração e a própria aplicação Web para acesso dos
usuários.

A aplicação de extração realiza as consultas abrangentes no serviço do TCM/CE, e cruza as
informações  de  localização  com  o  serviço  GeoNames,  afim  de  recuperar  as  coordenadas
geográficas (latitude e longitude) de cada município. A aplicação de extração também aplica o filtro
para selecionar apenas os dados relativos a gastos e investimentos em educação. Dessa forma, o
banco de dados local já fica povoado com os dados específicos a serem exibidos na aplicação Web.
A aplicação Web exibe os dados dos municípios e realiza a agregação de dados (exemplo, somatório
de  gastos  totais  em  um  determinado  ano  por  município),  assim  como  também  pode  exibir
diretamente os dados provenientes do TCM/CE relativos a cada gasto/investimento com educação
lançado na prestação de contas. 

A plataforma de desenvolvimento Java foi escolhida por ser familiar e de domínio da equipe
de desenvolvimento, além da existência de um grande ecossistema entorno da plataforma e que iria
facilitar e agilizar o desenvolvimento com a utilização de framework e bibliotecas.

 A aplicação de extração realizada as consultas ao serviço do TCM e do GeoNames através
de web services via protocolo HTTP, sendo o retorno de dados em formatos abertos como JSON e
XML. Os dados recuperados são interpretados através de parse de dados, filtrando as informações
necessárias e salvando em banco de dados local relacional. A biblioteca usada para manipular os
dados em XML SAX Parser. A escolha do TCM/CE por uma forma de acesso simples e formatos de
dados livres facilita o desenvolvimento de aplicações, incentivando a iniciativa dos Dados Abertos.

Os  dados  necessários  já  coletados  e  armazenados  no  banco  no  dados  são  usados  pela
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aplicação Web. Os requisitos de interface dessa aplicação são: interface amigável (usabilidade),
suporte a vários navegadores diferentes, e responsividade. Assim, para facilitar o desenvolvimento,
optamos por construir  a aplicação utilizando o Twitter  Bootstrap. O Bootstrap é um  framework
front-end desenvolvido pelo Twitter e aberto para uso da comunidade, que permite a criação de
forma rápida e fácil de interfaces Web usando tecnologias HTML5 e Javascript.

Para plotar os dados em um mapa utilizamos o serviço do Google Maps, que provê uma API
bastante  difundida  e  com ampla  documentação.  Como  o  Google  Maps  e  o  Google  Chart  são
tecnologias que utilizam Javascript e são client-side, ou seja, funcionam do lado do navegador. Isso
simplifica o desenvolvimento do lado servidor, pois é necessário apenas enviar dados para o lado
cliente utilizando o formato JSON.

A aplicação é executada em servidor de aplicação Apache TomCat e os dados extraídos do
serviço do TCM/CE são armazenados em um banco de dados local  MySQL. Ambas aplicações
(extração e web) utilizam o framework Hibernate. A aplicação web junto com o banco de dados
local estão hospedados no serviço Amazon EC2, uma plataforma de computação em nuvem que
permite flexibilidade e escalabilidade caso a aplicação necessite.

A principal dificuldade encontrada durante o desenvolvimento da aplicação foi a falta de
uma boa documentação do serviço do TCM/CE. A documentação da API de acesso não provê uma
documentação clara sobre o significado de determinados campos, nem proviam indicação de outras
fontes (guias, normas, etc) que pudessem ser usadas para clarificar o entendimento dos dados. Em
especial, o entendimento foi mais dificultado para os registros ou campos que envolviam aspectos
específicos do domínio de prestação de contas públicas.

4. Conclusão

Esse  artigo  relatou  a  experiência  de  desenvolvimento  do  EducaBrasil,  voltado  para  a
disponibilização de dados públicos sobre gastos e investimentos em educação nos municípios do
Estado  do  Ceará.  A  aplicação  apresenta  dados  e  estatísticas  que  podem  ser  facilmente
compreendidos pela população em geral, através da utilização de gráficos e mapas. Um dos pontos
positivos  observado  após  a  conclusão  da  aplicação  foi  o  interesse  da  população  pelo  tema  da
educação e transparência pública, que pode ser comprovado pelos números de acesso ao site da
aplicação e a repercussão na mídia.

As dificuldades encontradas no entendimento dos dados fornecidos pelo serviço do órgão
público demonstram que apenas a disponibilidade dos dados não é suficiente para que o cidadão
comum usufrua das informações, visto que um conhecimento específico do domínio de prestação de
contas é necessário para interpretar boa parte dos dados. Isso ressalta a importância de criação e
divulgação de aplicações  voltadas  para a  simplificação da apresentação das  informações,  como
forma de difundir melhor a informação.

Uma questão levantada é a veracidade das informações consolidadas apresentadas por todas
as aplicações de dados abertos. Como garantir que não há erros intencionais ou não-intencionais nas
aplicações? Uma solução é a disponibilização do código-fonte das aplicações em licença aberta, de
forma  que  a  corretude  da  manipulação  e  apresentação  dos  dados  possa  ser  verificada  pela
comunidade.  O código fonte  da  aplicação pode ser  encontrado em [Código Fonte  EducaBrasil
2013].

A fim de estender este trabalho com mais Estados da federação, seria necessário criar uma
aplicação de extração para cada nova base de dados governamentais incluída, visto que não há
padronização na disponibilização desses dados. Outras oportunidades  futuras são a extensão da
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aplicação para outras áreas que não sejam a educação, como segurança pública, saúde, saneamento,
cultura,  transporte,  previdência,  etc,  e  o  cruzamento  dos  dados  já  extraídos  com os  de  outros
serviços – aumentando assim o numero de comparações e informações que a aplicação apresenta.
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Resumo: Este trabalho apresenta um relato sobre uma aplicação desenvolvida durante a
disciplina Desenvolvimento de Software Para Persistência do curso de Engenharia de
Software  da  Universidade  Federal  do  Ceará  campus  Quixadá.  A  aplicação  foi
desenvolvida com o propósito de prover à população uma maneira de fiscalizar os gastos
com dinheiro público por parte das prefeituras e órgãos dos municípios cearenses. Os
dados apresentados no site são obtidos através de uma API de dados abertos fornecida
pelo TCM - Tribunal de Contas do Município.

1. Introdução

Infelizmente não é de hoje que a sociedade brasileira tem de enfrentar crimes como corrupção e
desvio de verba pública. No entanto, esse tipo de crime tem se tornado muito mais frequente na
ultima década, sendo esse crescimento um reflexo da incapacidade que o governo e população têm
de  fiscalizar,  de  maneira  adequada,  como os  gestores  de  nossos  municípios  estão  aplicando  o
dinheiro público.

Diante da problemática na qual nos encontramos nasce a necessidade de prover à população
meios adequados que possibilitem uma verificação e fiscalização contínua do trabalho desenvolvido
pelas  prefeituras  e  gestores  municipais.  Nesse  contexto,  diante  do  grande  crescimento  e
popularização das ferramentas disponibilizadas através da Web 2.0 foi desenvolvido o Jogo Limpo,
uma aplicação web que faz uso dos dados abertos disponibilizados através da API do TCM. A
aplicação  foi  desenvolvida  em  janeiro  de  2013,  durante  a  disciplina  de  Desenvolvimento  de
Software  para  Persistência  ofertado  aos  cursos  de  Engenharia  de  Software  e  Sistemas  de
Informação da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá. 

Através do Jogo Limpo os usuários podem obter informações como: total de verba destinada
a cada órgão, quanto foi gasto em obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes de
cada órgão; qual a verba destinada ao atendimento das necessidades básicas do município como
saúde, educação e segurança; além de permitir que o usuário faça comparações entre o orçamento
planejado e o que foi realmente gasto. Através desse recurso os usuários podem identificar possíveis
fraudes, superfaturamentos, ou mesmo possíveis peculatos.

A aplicação permite também a comparação de gastos entre órgãos do mesmo tipo ou de tipos
diferentes da mesma cidade ou de cidades diferentes. Por exemplo: é possível fazer comparações de
gastos entre as secretarias de saúde de dois municípios diferentes e comparar os gastos da secretaria
de saúde com a da secretaria de educação. Dado duas cidades de proporções parecidas em número
de habitantes e área geográfica é interessante para os cidadãos que os mesmo possam comparar os
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gastos efetuados com os órgãos destas cidades, possibilitando ao usuário identificar qual destas
destina mais recurso para cada órgão.

2. O projeto

O requisito  principal  da  aplicação  é  prover  informações  sobre  como e  onde o  dinheiro
público foi empregado pelos gestores, porém essas informações têm de ser oriundas de uma fonte
confiável, que esteja disponível na maioria das tentativas de acesso e que possa prover informações
interpretáveis,  ou  seja,  essa  fonte  teria  que  fornecer  informações  através  de  uma  interface  de
consulta programável de dados, conceito esse é considerado conhecido como disponibilização de
dados vivos [1].

Os dados da aplicação são obtidos através da API de dados abertos do Tribunal de Contas
dos Municípios do Ceará, TCM - CE. O acesso aos dados aberto na API consiste em endereços na
Internet,  URLs,  onde os  dados são disponibilizados em formatos  XML, JSON, CSV e HTML,
prontos para serem aproveitados por outros aplicativos. Além disso, é possível realizar consulta
através da passagem de parâmetros. Para acessar os dados é preciso conhecer o endereço ou url base
da consulta que se deseja efetuar. A estrutura geral das consultas efetuadas pelo Jogo Limpo à API é:

http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/<metodo>.<formato>?<campo1>=<valor1>&<campo2>=<valor2>

Na consulta mostrada acima o campo método refere-se a que tipo de informação eu estou
procurando (municípios, despesas, receitas, órgãos). O campo formato me diz como a API irá me
retornar os dados requisitados (HTML, PDF, XHTML), no nosso caso utilizamos a extensão XML.
Os campos depois do símbolo de interrogação representam os parâmetros da minha consulta,  e
variam de consulta para consulta. Pode ter mais de dois parâmetros, porém dois são obrigatórios: o
código do elemento que se está consultando (método) e o ano. 

A API do TCM disponibiliza alguns métodos para o acesso aos dados,  esses dados são
distribuídos nas seguintes categorias: relação enviada ao TRE, portal da transparência do TCM,
documentação de informações  básicas  -  SIM, documentação referente  ao orçamento municipal,
documentação referente a processos de aquisições e contratos - SIM, entre outras categorias. As
informações  referentes  aos  órgãos  estão disponíveis  na categoria  documentação de informações
básicas.  A consulta  mostrada  a  seguir  é  refere-se  à  listagem dos  órgãos  de  um município  em
específico, no caso, Quixadá no ano de 2011.

http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/orgaos.xml?codigo_municipio=144&exercicio_orcamento=201100

Através  das  consultas que são disponibilizadas pela  API é  possível  fazer  uma divisão e
consulta de todos os dados referentes a qualquer órgão, bastando para isso informar o código do
órgão, código do município e o ano de exercício do orçamento. 

http://api.tcm.ce.gov.br/sim/1_0/orgaos.xml?
codigo_municipio=144&exercicio_orcamento=201100&codigo_orgao=2

3. Desenvolvimento

A aplicação foi desenvolvida utilizando linguagem Java em conjunto com a API SAX, um
mecanismo serial e orientado a eventos, que faz o acesso de elemento a elemento em documentos
XML. XML Extensible Markup Language (XML) é um formato de texto simples, muito flexível
derivado do SGML (ISO 8879). Originalmente concebido para enfrentar os desafios da publicação
eletrônica  em  grande  escala,  o  XML também  está  desempenhando  um  papel  cada  vez  mais
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importante na troca de uma ampla variedade de dados na Web e em outros lugares [2].

Consultas  são  realizadas  sobre  esses  XMLs  extraídos  através  da  API  do  TCM  usando
XQuery.  XQuery é uma linguagem padronizada para documentos que combina bases de dados,
páginas da Web e quase qualquer outra coisa,  com uma ampla gama de funcionalidades e fácil
aprendizado [3]. 

Processadores  XML,  que  implementam a  interface  SAX,  geram eventos  a  medida  que
encontram elementos, atributos ou textos no documento. Existem eventos para início de elemento,
término de  elemento,  atributos,  conteúdo de  textos,  entidades,  entre  outros.  As  aplicações,  que
utilizam a interface SAX, precisam escutar estes eventos e fazer o relacionamento da sua própria
estrutura de dados com a estrutura do XML [4].

O Jogo Limpo foi desenvolvido em Java usando as tecnologias Servlet e Jsp. Servlet é uma
das formas que o Java disponibiliza para criar páginas dinâmicas. O nome "Servlet" vem da ideia de
um pequeno servidor cujo objetivo é receber chamadas HTTP, processá-las e devolver uma resposta
ao cliente [5]. Uma páginas JSP por sua vez, é uma linguagem de script com especificações abertas
que têm como objetivo primário a geração de conteúdo dinâmico para páginas da Internet  [6].

Figura 1 - Diagrama de Componentes do sistema

4. Dificuldades encontradas durante o desenvolvimento: 

o XML mal preenchido, com caracteres que não pertencem ao conjunto de caracteres
ASCII. Com isso as consultas eram impedidas de serem completadas, pois quando
era feito a leitura do documento e era encontrado um caractere estranho o sistema
não conseguia recuperar os dados.

o Alguns dados eram preenchidos de forma irresponsável, por exemplo, CPFs muitas
vezes eram preenchidos com números iguais ou apenas preenchidos com números
aleatórios como 737.744.721-37; 

o Intermitência da API, com o serviço do TCM/CE chegando a ficar fora do ar por
alguns dias - prejudicando o uso da aplicação; 

o A aplicação é totalmente dependente do formato do XML fornecido pelo TCM - CE
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se houver alguma mudança no XML teremos que mudar as entidades e as consultas
feitas pela aplicação. 

o API mal  documentada.  Existe uma seção chamada de  Meta dados da API que é
criada única e exclusivamente para explicar como a API deve ser utilizada.  Essa
documentação apresenta em forma de consultas a um XML, os métodos disponíveis
na API, onde o retorno dos mesmos é nome, código e descrição daquilo que se deseja
obter mais informações. Por exemplo, existe a possibilidade de consultar o que um
determinado tipo  de dado representa  ou  como um determinado método deve  ser
utilizado. O problema aparece quando se olha para o campo que realmente interessa
no resultado dessas consultas, o campo descrição que quase sempre é preenchido
com “![CDATA[ ]]” o que não nos dá informações suficientes acerca do mesmo, ou
seja, em alguns casos a própria documentação dificulta o entendimento da API. 

4. Conclusões

Este trabalho apresentou o um relato de experiência do desenvolvimento do  Jogo Limpo,
uma aplicação Web para auxílio à fiscalização dos gastos com dinheiro público. Apresentamos aqui
o  projeto  da  aplicação,  os  dados  utilizados,  as  principais  tecnologias  usadas  e  os  problemas
encontrados durante o processo de desenvolvimento.

O uso dos dados do TCM/CE apontou diversos problemas com o preenchimento de dados
(repetição,  ausência,  formatação  inválida)  que  dificultam  o  tratamento  dos  dados  e
consequentemente a  interpretação e  disponibilização das  informações.  A adoção de ferramentas
automáticas para verificação da integridade dos dados, diretamente pelos órgãos públicos geradores
da informação (prefeituras, por exemplo) e pelos órgãos os disponibilizam pode facilitar a criação
de novas aplicações e difusão das informações.

Como trabalhos  futuros,  pretendemos  alterar  o  design  da  aplicação mostrando os  dados
através  de gráficos,  para  isso utilizaremos  a  API do  Google  para  gráficos  [7]  de  forma que a
interpretação dos dados fique mais intuitiva e dinâmica, o que não é possível com o uso de tabelas.
Também pretendemos disponibilizar uma versão para dispositivos móveis. 
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Abstract.  This work presents the experience in development  of a web application that
provides  a  comparative  visualization  of  education  investments  and  education  quality
indicators, in the context of cities’ local governments. The comparison is based on cities’
expenses on education and the Brazilian fundamental  education indicator  IDEB. This
work reports the open data services used, difficulties, lessons learned and results.

Resumo. Esse artigo relata a experiência de desenvolvimento de uma aplicação web para
visualização comparativa da evolução dos  investimentos municipais  em educação e o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O trabalho relata os serviços de dados
abertos  consultados,  as  dificuldades  encontradas  e  os  resultados  alcançados  com  o
desenvolvimento da aplicação.

Palavras-Chave: 

1. Introdução
Governos, em geral, possuem uma enorme quantidade de informações para uso em suas operações
internas e prestação de serviços. É tradição e prática governamental produzir, arquivar e divulgar
informações  seja  por  princípio  de  gestão  ou  por  determinação  legal  [Diniz,  2010].  O
desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação e a popularização da internet
trouxeram novas oportunidades aos gestores públicos de divulgarem essas informações, através de
iniciativas de abertura de dados. 

Dados abertos governamentais são a publicação e disseminação das informações do setor
público na web, compartilhadas em formato bruto e aberto, compreensíveis logicamente, de modo a
permitir sua reutilização em aplicações digitais desenvolvidas pela sociedade [W3C, 2008]. Dessa
forma,  além  de  incentivar  a  transparência  pública  e  o  controle  social,  a  abertura  dos  dados
governamentais permite que qualquer interessado possa desenvolver uma nova aplicação, gerando
informações que agregam maior valor aos dados. 

Atualmente, muitos dados governamentais estão disponíveis na Web, mas na maioria das
vezes estas informações são oferecidas sem a utilização de padrões, em formatos proprietários ou
apenas para a visualização, dificultando a reutilização [Araújo 2011]. No Brasil, apesar de existirem
programas  bastante  avançados  de  transparência  pública,  ainda  são  raríssimos  os  órgãos  ou
secretarias  que  disponibilizam  dados  abertos.  Dentre  essas  iniciativas  podemos  citar  o  portal
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DadosGov, que possui uma base de dados com diversas áreas da administração pública nacional, e o
Tribunal  de  Contas  dos  Munícipios  do  Estado  do  Ceará  (TCM-CE),  que  disponibiliza  dados
referentes ao orçamento e despesas dos municípios cearenses.

 O Ideb-CE é uma aplicação que foi concebida a partir da ideia de apresentar a evolução da
qualidade  da  educação  nos  municípios  cearenses,  a  partir  da  análise  do  Ideb  (Índice  de
Desenvolvimento  da  Educação  Básica),  em  conjunto  com  informações  sobre  a  evolução  dos
investimentos com educação dos municípios. O Ideb é um indicador criado pelo governo federal
para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. É obtido a cada dois anos com base no
desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio  Teixeira  (Inep)  e  em taxas  de  aprovação  nas  escolas  [Portal  Mec,  2013].  A aplicação
relaciona  os  resultados  do  Ideb  ao  total  de  investimentos  feitos  pelas  prefeituras  na  área  de
educação nos anos anteriores à obtenção do Ideb.

O presente artigo apresenta o relato de experiência do desenvolvimento da aplicação Ideb-
CE, mostrando o projeto e desenvolvimento da aplicação, e apontando as principais dificuldades
enfrentadas  na  obtenção  e  consolidação  de  dados  abertos,  e  os  resultados  alcançados  e  lições
aprendidas.

2. Projeto
O  Ideb-CE  é  uma  aplicação  web  desenvolvida  a  partir  de  bases  de  dados  abertos  do  portal
DadosGov e do portal TCM-CE. A partir dos dados disponibilizados nessas duas bases, realizamos
o cruzamento dessas  informações  para  fornecer  uma síntese dos  Idebs  e  dos  investimentos  em
educação relacionados a cada município.

Figura1. Página inicial da aplicação Ideb-CE

Os dados fornecidos sobre o Ideb são as notas gerais dos municípios, extraídas da base de dados do
DadosGov.  As  séries  históricas  estão  sendo publicadas  no  portal  gradativamente,  com base  no
Balanço de Governo 2003-2010, realizado pelos Órgãos da Administração Pública. As notas do Ideb
estão consolidadas em dois documentos XML. O primeiro1, com notas das séries iniciais (1ª a 4ª
série do ensino fundamental)  e o segundo2 com notas das séries finais  (5ª  a 8ª série do ensino
fundamental).

Os dados referentes aos investimentos na área de educação foram extraídos através da API
do TCM-CE3. Essa API disponibiliza os dados referentes à prestação de contas dos municípios do
Ceará.  O diferencial  dessa base de dados é que ela é disponibilizada por meio de interface de
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aplicação, ou seja, uma API, onde os dados podem ser consultados interativamente de maneiras bem
mais simples e com a utilização de critérios de seleção. 

Os  dados  necessários  ao  desenvolvimento  da  aplicação  se  apresentam  de  maneira
consolidada  em ambas  as  bases.  No DadosGov,  os  dados  são  consolidados  em arquivos  XML
estáticos,  dispostos  na  base  no  portal.  No  TCM-CE,  os  métodos  da  API  são  responsáveis  por
realizar consultas na base do TCM, dessa forma permite o uso de consultas específicas e diversas.
Neste último, os dados podem ser recuperados em XML e JSON, ou mesmo em HTML.

A fim de facilitar  a apresentação das informações e tornar a aplicação o mais interativa
possível, foi realizada uma mesclagem (mashup) com o serviço do Google Maps, um serviço de
pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite.  A localização dos municípios pode ser
extraída  dos  dados  proveniente  dos  TCM-CE,  que  utiliza  identificadores  de  outros  serviço,  o
GeoNames4. Os identificadores coletados no TCM-CE são consultados no serviço GeoNames, que
retorna  as  coordenadas  geográficas  (latitude  e  longitude)  reais  dos  municípios.  Com  essa
informação geográfica,  o  serviço de localização provido pelo Google foi  usado para marcar  as
cidades do Ceará no mapa e disponibilizar as informações referentes aos municípios marcados.

3. Desenvolvimento
A aplicação  Ideb-CE  foi  desenvolvida  utilizando  a  plataforma  JSF  (Java  Serves  Faces),  um
framework  para  o  desenvolvimento  de  aplicações  Web  presente  na  especificação  Java.  Para  a
manipulação de documentos XML foram utilizadas a linguagem de consulta XQuery e a biblioteca
SAX (Simple API para XML).
O projeto e desenvolvimento do Ideb-CE foi dividido nas seguintes atividades:

5. Analise das bases de dados: Estudo exploratório das informações disponibilizadas
pelas bases de dados. Foi conduzido um estudo da API do TCM, visando identificar
os métodos necessários para a extração dos dados. Quanto ao DadosGov, foi feita
uma  análise  de  como  os  dados  poderiam  ser  extraídos  dos  documentos  XML
disponibilizados para download.

6. Modelagem  de  consultas  e  provas  de  conceito: As  consultas  foram  definidas  e
modeladas em XQuery. Para definir e testar as consultas, foi utilizada a ferramenta
BaseX5,  que  permite  verificar  a  sintaxe  e  visualizar  os  resultados  gerados  nas
consultas. Esses resultados foram então analisados e validados.

7. Integração com o Google Maps: Para a visualização das informações, foi feita uma
integração dos dados extraídos com a API do Google Maps. Essa integração permite
que  os  usuários  visualizem  as  informações  em  um  mapa  interativo,  através  da
seleção de um município específico no mapa. 

A  extração  de  dados  do  DadosGov  foi  feita  manualmente  através  do  download  dos
documentos XML com informações sobre os Idebs, sendo adicionados, em seguida ao repositório
local da aplicação. Devido ao tamanho dos arquivos, como forma de otimização de desempenho no
acesso às informações, foi utilizada a biblioteca SAX, já que a mesma fornece mecanismos para
leitura e interpretação (parsing) sem a necessidade de ter todo o documento carregado em memória.

A extração de dados do TCM foi  feita  por  meio  de sua API,  que possui  métodos com
parâmetros e dados de retorno bem definidos. O uso da API facilitou o trabalho de consulta, pois
permite limitar os arquivos retornados, abstraindo dados desnecessários à aplicação. Todo o acesso
a dados é feito em tempo de execução, dessa forma, a cada nova requisição feita por um usuário,
consultas são novamente realizadas na API do TCM. Esta solução, entretanto,  apresenta alguns
problemas de desempenho, pois deixa aplicação vulnerável a fatores externos como, disponibilidade
das bases de dados e velocidade de conexão com a internet.
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Figura 2. Visualização da comparação
Durante  o  desenvolvimento  foram  encontradas  algumas  dificuldades  quanto  à

disponibilização dos dados e sua reutilização:
5. Meios de disponibilização: Apesar de existir uma vasta quantidade de informações nas bases

governamentais, a maior parte dessas informações está consolidada em documentos e arquivos
que impossibilitam a extração automatizada (de forma programática) de dados.

6. Padronização das informações: um dos maiores problemas encontrados foi à integração entre
as bases de dados. Os identificadores dos municípios nas bases do TCM e do DadosGov eram
diferentes,  o  que  impossibilitava  o  cruzamento  dos  dados.  A solução  adotada  para  este
problema foi à criação de arquivos de mapeamento, que relacionam o código de uma base de
dados ao código correspondente na outra base.

7. Documentação das bases de dados: A ausência de informações sobre o domínio dos dados
disponibilizados dificulta  o desenvolvimento de novas aplicações,  pois torna necessário um
maior esforço para a compreensão das informações pelos desenvolvedores.

4. Conclusões
Esse  artigo  apresentou  o  projeto  de  desenvolvimento  do  Ideb-CE,  uma  aplicação  web  para
visualização comparativa da evolução dos investimentos em educação e a evolução do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no estado do Ceará.

Uma  das  contribuições  deste  projeto  é  demonstrar  a  importância  da  sociedade  como
produtora  de  novas  informações,  a  partir  de  dados  abertos.  O  desenvolvimento  do  Ideb-CE
demonstrou também que a construção de aplicações baseadas em dados abertos permite explorar
uma grande  quantidade  de  informações,  disponibilizando-as  de  forma  a  agregar  maior  valor  e
permitir sua visualização e análise pela sociedade em geral.

A partir do trabalho desenvolvido, pôde-se perceber que o desenvolvimento de aplicações
baseadas em dados abertos exige uma análise detalhada de como estruturar as informações de forma
a despertar o interesse da sociedade. Dessa forma, a integração com outros serviços, como o Google
Maps, dinamiza esse processo, melhorando a usabilidade da aplicação. O trabalho com grandes
quantidades  de  dados  torna  necessária  uma  maior  atenção  com a  integridade  das  informações
consolidadas,  a  fim  de  se  tornar  uma  ferramenta  confiável  de  acompanhamento  das  ações  do
governo. 

Uma possível evolução do Ideb-CE, seria o detalhamento dos Idebs dos municípios, a partir
da  apresentação  dos  Idebs  de  cada  escola  que  compõe  a  rede  de  educação,  permitindo  um
diagnóstico mais preciso da qualidade da educação. Entretanto essa iniciativa depende da abertura
dos dados referentes às escolas, tendo em vista que os mesmos encontram-se disponíveis apenas
para consulta nos portais do governo.
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Abstract. This article aims to describe the experience of developing a web application
using open data and APIs for mashup. In the article, it is also shown how it was done the
planning and development of the application, as well as the difficulties encountered. Ideas
for future application are exposed at the end of this article.

Resumo. Este artigo tem como propósito relatar a experiência de desenvolvimento de um
aplicativo Web usando dados abertos e mashup de APIs. No artigo, também é mostrado
como  foi  feito  o  planejamento  e  o  desenvolvimento  da  aplicação,  assim  como  as
dificuldades  encontradas.  Ideias futuras para a aplicação são expostas  no final  deste
artigo.

1. Introdução
Os dados abertos são uma nova forma de disponibilização rápida e eficaz de dados. De

acordo com a definição do Open Knowledge Foundation,  em suma,  dados são abertos  quando
qualquer  pessoa  pode  livremente  usá-los,  reutilizá-los  e  redistribuí-los,  estando  sujeito  a,  no
máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença [Neto].

Os  órgãos  governamentais  estão  sendo  induzidos  a  disponibilizar  seus  dados  de  forma
transparente para a população. A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidenta da República em
18 de novembro de 2011,  regulamenta que “o direito  constitucional  de acesso dos  cidadãos às
informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios”.

No entanto, apesar dos dados abertos estarem disponíveis, a população brasileira não tem
dado  devida  importância  e  buscado  tal  informação.  Os  dados  abertos  por  sua  vez,  não  são
divulgados de forma que incentivem a população brasileira a obter estas informações, nas quais
ajudarão na melhoria do acompanhamento da gestão pública. Em outros casos, os dados são de
difícil acesso, onde pessoas “leigas” não poderiam obter a informação disponibilizada. 

Por isso, uma forma de liberação dos dados pelas organizações pode ser através de APIs de
dados. Essas APIs fornecem métodos que podem ser acessados por desenvolvedores que desejam
desenvolver aplicações que utilizem estes dados.

Para este trabalho, foi utilizada a API do TCM/CE. Esta API permite o acesso aos dados
disponíveis no Tribunal de Contas do Município (TCM), facilitando no acesso aos dados pelas
aplicações desenvolvidas para utilizá-los. A API permite o acesso ao servidor a partir de (URLs),
onde o servidor retorna os dados no formato XML, JSON, CSV e HTML. Os dados retornados são
prontos para serem aproveitados por outros aplicativos.  Além disso,  também é possível realizar
consultas  na  API  através  da  passagem  de  parâmetros  específicos,  pela  seguinte  URL
http://api.tcm.ce.gov.br/.
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Neste trabalho, iremos apresentar um relato de experiência do desenvolvimento da aplicação
Políticos Ímprobos CE, que possui como objetivo dispor dados/informações sobre os políticos que
possuem improbidade administrativa de cada município do estado do Ceará. O público alvo desta
aplicação consiste na população brasileira, mais precisamente os habitantes do Estado do Ceará.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: na seção 2 é descrito  como foi feita a
modelagem do  projeto.  Na  seção  3  é  possível  encontrar  as  tecnologias,  dificuldades  e  passos
executados no desenvolvimento da aplicação. Por fim, na seção 4 é descrita a conclusão, com as
lições aprendidas e trabalhos futuros.

2. Projeto da Aplicação
A aplicação dos políticos ímprobos nasceu como um projeto da disciplina de          desenvolvimento
de software para persistência, com uma equipe composta de 5 (cinco)   membros. O principal foco
no projeto era desenvolver uma aplicação web que    transformasse dados abertos, em formato
XML, em algo útil  e  que os  usuários  “leigos” pudessem ser  beneficiados com as  informações
abertas.

Com conhecimentos sobre o objetivo do sistema, partimos para pesquisa de dados abertos
disponíveis e encontramos um método da API TCM-CE [Dados Abertos] que nos fornecia quais
políticos possuíam improbidade administrativa. Isso motivou a equipe a desenvolver uma aplicação
que informasse a  população de um determinado município do Ceará os gestores  que possuiam
problemas com a justiça. Para maior usabilidade a equipe acrescentou uma nova funcionalidade
usando API  do  Google  Maps,  assim o  usuário  poderia  clicar  sobre  sua  cidade  no  mapa e  ser
redirecionado para página que possuí informações sobre os gestores do município selecionado, em
que o mesmo poderia escolher o ano e visualizar o numero total de políticos.

Depois do Brainstorming sobre a aplicação, partimos para a modelagem com um intuito de
ter um melhor entendimento sobre o sistema a ser construído. Para que a equipe tivesse uma melhor
visualização das funcionalidades do sistema, todos os diagramas foram feitos usando a ferramenta
Astah Community e sempre atualizados durante todo o desenvolvimento.  Além da modelagem,
outro fator importante foi a prototipação das telas da aplicação, por ser uma aplicação Web e com
um publico alvo extenso, o mesmo deveria ser fácil e agradável de usar. A ferramenta usada na
prototipação das telas foi a Pencil Project.

Toda  a  base  de  dados  usada  na  aplicação  estava  no  formato  XML.  Para  melhor
produtividade foi feito o uso da ferramenta BaseX, esta fazia uma analise da sintaxe de consulta e
retornava o resultado da pesquisa. Estas consultas seriam usadas no desenvolvimento e já estariam
testadas.

A extração de dados do TCM era fornecida através da API do TCM. Essa API permitiu o
acesso  aos  dados  através  de  alguns  métodos  disponíveis.  Para este  projeto  foram utilizados  os
seguintes métodos: dados de todos os municípios do Ceará; dados de todos os gestores do Ceará e
dados de todos os gestores ímprobos do Ceará. O acesso a esses métodos era feito de forma online
na API do TCM. A disponibilização desses métodos permitiu que fossem filtrados apenas os dados
relevantes  para a aplicação. Outra   API que foi utilizada para o desenvolvimento foi  a API do
Geonames que contém dados de latitude e longitude de todo o planeta. Esta API também permitiu o
acesso a seus dados a partir de uma URL, e como resposta a requisição também retornava um XML.
O  uso  desta  API  permitiu  que  a  latitude  e  longitude  de  cada  município  que  incluía  gestores
ímprobos pudesse ser extraída e que esta fosse marcada no mapa. Isto foi necessário pois, o método
que continha dados de todos os munícios na API do TCM não fornecia informações de latitude e
longitude dos municipios.

Para o desenvolvimento da aplicação foi utilizada a linguagem Java. Para o processamento
de arquivos XML, foram usadas duas bibliotecas: Dom (Document Object Model) e Sax (Simple
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API For XML).

3. Desenvolvimento
No início do desenvolvimento foi feito um planejamento da arquitetura da aplicação e das consultas
a serem feitas na base de dados do TCM. A arquitetura modelada definia que a aplicação deveria
fazer as consultas através de requisições por URL e como resposta a esta requisição receberia um
XML. De acordo com a resposta do servidor, os dados deveriam ser interpretados e renderizados
para o usuário final. Na Figura 1, é possível visualizar o diagrama de componentes para o modelo
de arquitetura a ser utilizado na aplicação.

Figura 1. Diagrama de componentes da comunicação da aplicação
Com a arquitetura definida foi feito um planejamento das consultas que deviam ser feitas na

base de dados. As consultas representavam os dados necessários a serem extraídos para a aplicação
a partir da API. Com as consultas definidas logo no início do projeto, foram identificados como os
dados deveriam ser visualizados pelo o usuário.

Após  fazer  uma  modelagem  inicial  da  aplicação  foi  iniciado  o  desenvolvimento  da
aplicação.  Para o desenvolvimento  da aplicação foram utilizadas  as  seguintes  tecnologias:  JSF,
Primefaces e a biblioteca Saxon. O JSF foi utilizado como um framework MVC. Já o Primefaces foi
utilizado em conjunto com o JSF para aplicar estilo na aplicação e serviu como um framework
intermediário  para  o  uso  do  Google  Maps.  No Primefaces  escolhemos  trabalhar  com uma tag
especialmente para o uso do Google Maps, essa tag facilitava o uso da API do Google Maps e
permitia que marcadores fossem adicionados no mapa. Por fim a biblioteca Saxon foi utilizada para
a manipulação dos arquivos XML. A biblioteca Saxon permitiu que pudessem ser feitas consultas
XQuery na base de dados do TCM. 

Durante  o  desenvolvimento  da  aplicação  ocorreram diversas  dificuldades  de  tecnologia,
entre elas uma mudança na API do TCM. Essa mudança impactou nas consultas, onde algumas
tiveram que ser reformuladas. Outra dificuldade que surgiu foi a compreensão de como os dados
dos políticos ímprobos deveriam ser mostrados  na aplicação, pois deveríamos achar uma forma de
liberarmos estes dados sem ultrapassar os limites éticos de cada político. Desta forma resolvemos
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mostrar os dados através do mapa e contando o número de gestores ímprobos para cada município.
Outra dificuldade enfrentada pela equipe foi a realização do mashup dos dados. A funcionalidade
principal consistia em mostrar para o usuário dados consolidados que envolviam a API do Google
Maps, a API do Geonames e a API do TCM. Desta forma a visualização envolvia a realização de
consultas nas três APIs, o que foi uma dificuldade, pois as consultas dependiam de três bases de
dados distintas,  o que tornava a requisição muito lenta.  Por fim, a dificuldade mais  valiosa no
projeto foi a realização de consultas sobre os dados na API do TCM. O serviço do TCM não possui
um bom desempenho  para  uso  online.  Como os  dados  de  políticos  disponíveis  eram grandes,
realizar uma requisição online para o recebimento dos dados tinha um custo muito alto, pois as
consultas ficavam muito demoradas. 

4. Conclusão
No decorrer da execução do trabalho muitas dificuldades foram encontradas, visto que a equipe
estava lidando com conceitos até então desconhecidos pela a mesma. Como por exemplo, uso de
APIs e mashups com outras fontes de dados abertos.

A parte mais relevante e crucial do trabalho foi feita. Extração do XML de cada fornecedor
de  dados  abertos,  mashups  entre  eles  e  tratamento  dessas  informações  extraídas.  Contudo,  o
trabalho ainda está em andamento. Um dos fatores que levaram a ao atraso deste foi a decisão de
projeto  de  fazer  a  extração  dos  dados  online.  Com  isso,  foi  obtido  um  desempenho
consideravelmente ruim. Uma solução para esse problema seria salvar de tempos em tempos a base
de dados necessária em um repositório do projeto.  Dessa forma o acesso a esses dados poderiam
ser off-line.
            Como já foi dito anteriormente, este trabalho ainda não foi finalizado, por esse motivo, o
objetivo da equipe é concluí-lo aplicando a solução citada acima, entre outras coisas, de forma que
atenda o propósito inicial, construir um site útil para a população no aspecto de conscientização
política.   Além disso, como trabalhos futuros temos a migração da aplicação para a plataforma
Android,  por ser  um meio de informação muito utilizado pelas pessoas.  O novo aplicativo vai
conter funcionalidades semelhantes ao aplicativo inicial e novas funcionalidades serão adicionadas.
Essas funcionalidades adicionais ainda serão discutidas pela a equipe.
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