Guia de referência
para uso cidadão

Manual prático com as principais funcionalidades do

Portal de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais
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Olá!
Este guia de referência é um manual que ajudará você a entender
e usar as principais funcionalidades do Portal de Dados Abertos do
Estado de Minas Gerais.
Sabemos que é um assunto complicado, mas tentamos utilizar uma
linguagem bem simples para explicar tudo da melhor forma possível.
Se durante o uso do Portal de Dados Abertos você tiver
qualquer dúvida é possível enviá-la por e-mail para a equipe da
Superintendência Central de Transparência da CGE-MG.

transparencia@cge.mg.gov.br
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Estes são os assuntos que serão
apresentados neste guia:
O que são dados abertos?...............................................................................4
Quais os principais formatos de dados abertos?....................................4
O que pode ser feito com os dados abertos?............................................5
Para que serve um portal de dados abertos?...........................................6
Como acessar o Portal?....................................................................................6
Quais são as principais funcionalidades do portal?...............................7
Como visualizar ou extrair uma base de dados do portal?................15
E se alguma base de dados que você precisar não estiver no
portal?.................................................................................................................20
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O que são dados abertos?
Dados abertos são dados que possuem as seguintes características:
• Estão disponibilizados para a população;
• São estruturados em formato aberto;
• Podem ser processados por máquinas;
• Estão referenciados na internet;
• Não possuem restrições para sua utilização.

Quais os principais formatos de
dados abertos?
Conforme a Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no
Brasil, os principais formatos de dados abertos são os arquivos
com as seguintes extensões:

.CSV

.XML

.ODS

.RDF

.JSON

Fique atento: os formatos .PDF, .DOC, .DOCX, .XLS e .XLSX
são INCOMPATÍVEIS com a filosofia dos dados abertos!
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Atualmente, o Portal de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais
possui arquivos com as extensões CSV e JSON. Saiba mais sobre
esses formatos, apontando a câmera do seu celular para as imagens
dos Códigos QR abaixo:

.CSV

.JSON

O que pode ser feito com os dados
abertos?
Com dados abertos é possível fazer uma infinidade de coisas! Desde
as mais simples, como satisfazer uma curiosidade pessoal sobre
assuntos da Administração Pública, até as mais complexas, como
realizar uma pesquisa científica que beneficiará toda a sociedade.
Além disso, os dados abertos poderão ser utilizados para discussões,
com base em evidências, sobre políticas e serviços públicos ou até
mesmo para a fiscalização do governo.

Veja alguns exemplos de usos possíveis para dados abertos:
• Extrair uma base de dados com diversos campos e selecionar
apenas aqueles que mais interessam;
• Desenvolver gráficos, infográficos e tabelas mais informativas
sobre determinada temática;
• Cruzar diferentes bases de dados que se complementam, para
aprofundar o conhecimento sobre algo;
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• Produzir reportagens, pesquisas científicas ou desenvolver
aplicativos e sites com as bases de dados fornecidas.
Ou seja, a grande vantagem de se ter acesso às bases de dados em
formatos abertos está relacionada com a possibilidade de manusear
esses dados de forma mais livre!

Para que serve um portal de dados
abertos?
Um Portal de Dados Abertos é uma ferramenta eletrônica capaz de
reunir diferentes conjuntos de dados disponibilizados em formato
aberto. Reunir os dados abertos em um único repositório facilita
a publicação dos conjuntos de dados produzidos pelos órgãos ou
entidades públicas.
Além disso, facilita a vida da população, que não precisa buscar
dados publicados nos sites institucionais ou solicitá-los diretamente
aos órgãos e entidades públicas do Governo do Estado de Minas
Gerais.

Como acessar o Portal?
O acesso ao Portal de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais é
realizado a partir do seguinte endereço eletrônico:

dados.mg.gov.br
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O acesso pode ser feito pelo seu computador, pelo seu telefone
celular ou por qualquer outro dispositivo eletrônico, desde que
tenha um navegador instalado e esteja conectado na internet.

Quais as principais
funcionalidades do portal?
Esta é a página principal do Portal de Dados Abertos do Estado
de Minas Gerais e é nela que você encontrará as principais
funcionalidades do portal.
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Conjuntos de dados

Ao selecionar esta opção, será aberta uma página com todos os
conjuntos de dados encontrados no portal, sendo possível visualizar
o título, a descrição e os formatos de arquivos disponibilizados de
cada um deles.
Na nova página aberta, é possível ordenar os conjuntos por sua
relevância, pela ordem alfabética ou pela última data de modificação.
Também é possível filtrar os conjuntos de dados disponíveis pelas
seguintes categorias: organizações, grupos, etiquetas, formatos e
licenças.
Para ir na página em que estarão disponibilizados os dados de cada
conjunto, é preciso selecionar o título ou os ícones de formato de
arquivos do conjunto de dados de interesse.
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Filtra os conjuntos
de dados conforme a
Ordena os conjuntos

categoria escolhida.

de dados conforme as
opções apresentadas

Seleciona cada
conjunto de dados pelo
título ou pelos formatos
de arquivos disponíveis

Organizações

Ao selecionar esta opção, será aberta uma página com todos os
órgãos e entidades que estão cadastradas no Portal de Dados
Abertos do Estado de Minas Gerais.
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Na nova página aberta, ao selecionar uma organização, serão
apresentados todos conjuntos de dados disponibilizados por aquele
órgão ou entidade.

Seleciona os
conjunto de dados
disponibilizados
por cada órgão ou
entidade.

Grupos

Ao selecionar esta opção, será aberta uma página com todos os
grupos criados no Portal de Dados Abertos do Estado de Minas
Gerais. Os grupos são criados para catalogar conjuntos de dados
de um projeto ou um tema particular, como uma forma simples de
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ajudar as pessoas a encontrar e buscar conjuntos de dados.
Os nomes dos grupos seguem o Vocabulário Controlado de Governo
Eletrônico, que é usado para classificar qualquer conteúdo de
informação e ser consultado pelo público geral. Novos grupos serão
criados, à medida que novos conjuntos de grupos diferentes forem
publicados.

Documentação

Ao selecionar esta opção, será aberta uma página com diversos
materiais com orientações para uso e produção de dados abertos.
O primeiro material, focado nos usuários de dados abertos, será
exatamente este Guia!
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Sobre

Ao selecionar esta opção, será aberta uma página com diversas
informações sobre o Portal de Dados Abertos do Estado de Minas
Gerais. Para melhor uso do portal, recomendamos a leitura desta
seção.

Ao selecionar os
textos que estão na
cor azul, serão abertas
novas páginas com
informações adicionais
sobre o conteúdo
referenciado.
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Pesquisar

Para pesquisar um conjunto de dados sobre algum tema em
específico é preciso digitar uma palavra ou sentença em qualquer
um dos campos de pesquisa disponíveis na tela inicial e, em seguida,
apertar a tecla ‘enter’ do teclado (ou, com o mouse, selecionar o
símbolo de lupa que aparece na tela).

Exemplo da tela do
resultado de uma
pesquisa realizada
com a palavra
‘servidores’.
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Etiquetas populares

É possível também selecionar os conjuntos de dados a partir
das etiquetas mais populares do portal, selecionando a etiqueta
desejada.

Exemplo da tela do
resultado de uma
pesquisa com a
etiqueta ‘doações’.
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Como visualizar ou extrair uma
base de dados?
Ao selecionar um conjunto de dados específico, será aberta uma tela
com todas as informações relacionadas com o conjunto selecionado.
No campo ‘Dados e recursos’ da aba ‘Conjunto de dados’, é possível
verificar todas as bases de dados disponibilizadas sobre aquele
conjunto de dados.
Para visualizar uma base dados, você deverá clicar no
botão ‘

Explorar’ que aparece à direita da base e,

logo após, selecionar a opção ‘

Pré-visualização’.

Caso você deseje extrair uma base de dados,
você deverá, primeiro, clicar em ‘

Explorar’ que

aparece à direita da base e, logo após, selecionar
Baixar’.

a opção ‘
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No campo ‘Explorar’,
selecionar a opção
‘Pré-visualização’ para
visualizar a base de
dados desejada ou a
opção ‘baixar’ para
extrai-la.
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Para visualizar
informações adicionais
de cada base é preciso
selecionar o seu título.
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Na tela que abrirá, é possível extrair a base de dados
(baixar), integrar os dados por meio de uma API (API de
dados) e visualizar os dados da base (Data Explorer).
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Também é possível visualizar os metadados da base
de dados selecionadas, isto é, seu ‘Dicionário de
Dados’ e suas ‘Informações Adicionais’.
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E se alguma base de dados que
você precisar não estiver no
portal?
Caso alguma base de dados que você precise não esteja
disponibilizada no Portal de Dados Abertos do Estado de Minas
Gerais, é possível fazer uma solicitação por meio de um pedido de
acesso à informação.
É fácil! Basta entrar no site www.acessoainformacao.mg.gov.br ou
clicar na imagem abaixo e seguir as instruções que aparecerão na
nova tela!
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