
Resultados preliminares
Das URLs analisadas das listas referentes as 
capitais brasileiras, menos de 1% podem 
apresentar dados de transparência pública. O 
gráfico 1 apresenta a classificação geral das 
capitais em relação a disponibilização de dados 
de transparência pública e o comportamento de 
seus websites em relação ao método que foi 
desenvolvido com este trabalho.

Gráfico 1: Resultados parciais

Fonte: Produzido pelos autores.

Objetivo
Desenvolver um método de acesso automa-
tizado a websites municipais que classifique-os 
em relação a disponibilização dos dados de 
transparência pública frente a princípios de 
dados abertos governamentais.

Introdução
Os princípios de dados abertos governamentais 
pressupõem a disponibilização de informações 
em formato aberto, viabilizando, incondicional-
mente, seu uso, reuso e redistribuição, além de 
outros requisitos (1),(2). A Lei de Acesso à Infor-
mação (3) regulamenta a disponibilização de 
dados abertos governamentais no Brasil desde 
2011. Mesmo com diretrizes legais, entidades e 
órgãos governamentais ainda apresentam dados 
conflitantes com estes princípios, evidenciados 
pela não conformidade em seus websites que, 
em muitos casos, não apresentam padronização 
técnica (4).

A necessidade de aplicar métodos automati-
zados de acesso para classificar esses websites 
em relação a estes princípios e a legislação 
brasileira, surge em consequência da quantidade 
de websites e seus respectivos volumes de 
dados. Com essas ações, salientam-se as 
discordâncias com maior clareza, permitindo à 
sociedade a exigência de medidas.

Materiais e Métodos
O sistema foi desenvolvido na linguagem de 
programação Python, com utilização do IDE 
PyCharm, em conjunto com as bibliotecas lxml, 
que analisa arquivos HTML e Beautiful Soup, 
que auxilia no processo de raspagem de sites 
(web scraping). Para alimentar o sistema com 
URLs dos municípios, utilizou-se o software GNU 
Wget, que foi configurado para extrair a maior 
quantidade possível de URLs destes websites. 
Todas as ferramentas utilizadas neste projeto 
são gratuitas.

O algoritmo então, em acordo com a figura 1, 
analisa todas as páginas individualmente, 
buscando pelo portal de transparência do 
município ou indícios de informações sobre este 
tipo de dados. Quando neste portal, busca-se
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Conclusão
O acesso automatizado a websites 
governamentais coloca-se como alternativa 
para a coleta de dados em escala e 
frequência regular, de modo a possibilitar a 
análise de seu conteúdo. A partir da estrutura 
obtida dos websites acessados, foi possível 
analisar as páginas web e, a partir de 
palavras-chave, buscar conteúdos 
relacionados a transparência pública e 
então, com base em tags <form>, classificar 
o conteúdo disponibilizado quanto aos 
princípios de dados abertos governamentais.

por tags <form>. Encontrando algum formulário, 
classifica-se o acesso aos dados de acordo com 
seus campos: cadastro (quando requer inserção 
de senha), busca (quando se tem um único campo 
de texto) ou requisição de dados (mais de um 
campo de texto). Caso o sistema não encontre 
este portal ou ele seja disponibilizado por alguma 
tecnologia que dificulte o processamento de seus 
dados por máquina, este recebe sua devida 
classificação em relação a princípios de dados 
abertos governamentais.

Figura 1: Diagrama lógico

89% das capitais permitem acesso a seus 
websites por web crawlers. 96% permitem 
acesso ao portal de transparência via bots. 
Quanto a dados abertos governamentais, 
41% apresentam formulários para páginas 
dinâmicas enquanto 11% para páginas 
estáticas. 44% delas foram classificadas 
como busca, 22% como requisição, 7% 
como cadastro e 22% apresentam outra 
maneira para acessar estes dados.


