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FORMULÁRIO DE SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 32/2018 - de 4/12/2018 a 4/3/2018
NOME: Lucas Felipe Balbino Dias
( ) agente econômico
(X) consumidor ou usuário

( ) representante órgão de classe ou associação
( ) representante de instituição governamental
( ) representante de órgãos de defesa do consumidor

Esta consulta pública tem por objetivo obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais
importantes e/ou urgentes de serem publicados em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos
demais dados colocados em consulta.
“Código de Referência” do dado (conforme tabela
anexa à consulta)

OU “Novo tipo de dado a

disponibilizar em formato aberto” (não constante da
tabela – nesse caso descrever sua proposta)

Volumes de movimentação mensal em todas as
etapas da cadeia, por município.
Exemplo: volume dos produtores/importadores para
os distribuidores, volume dos distribuidores para os
postos, TRRs e grandes consumidores, etc. Sem
constar o nome dos agentes, porém constando os
municípios onde ocorrem as movimentações. De
todos os produtos, derivados, biocombustíveis,
lubrificantes, solventes, etc.

“Ordem de prioridade”
para disponibilizar (1 a 10,
sendo 1 o mais prioritário e os
demais números seguintes com
menor prioridade)

1

“Justificativa” (indique aqui o motivo da escolha deste dado e de sua
prioridade)

Informações essenciais para apoio no planejamento de
investimentos no setor de combustíveis. É fundamental ter ciência
de todas as etapas do fluxo logístico para identificar gaps e
oportunidades para o segmento.
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Relação de bases de distribuidores de combustíveis
líquidos autorizadas, seus proprietários, participantes
e as respectivas tancagens

Relação de bases de TRRs autorizadas, seus
proprietários e as respectivas tancagens

2

Dados publicados na Central de Sistemas
(https://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-basedistribuicao/consulta.xhtml), porém não são acessíveis por
máquina. Devem ser disponibilizados como dados abertos.
“Dados Abertos são dados que são livremente disponíveis para
todos utilizarem e redistribuírem como desejarem, sem restrição de
licenças, patentes ou mecanismos de controle. Na prática, a
filosofia de dados abertos estipula algumas restrições tecnológicas
para que os dados sejam legíveis por máquina. Todo dado público
tem vocação para ser dado aberto. Como praticamente todo dado
governamental é público, é fundamental que os governos
implementem políticas para disponibilizá-los. Exemplos de
formatos de dados abertos são o CSV, JSON e XML, entre outros.”

3

Dados publicados nos Boletins mensais
(http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/4339-boletim-detrr), porém sem os volumes de tancagens autorizadas. Devem ser
disponibilizados como dados abertos.

Relação de Pontos de Abastecimento autorizados,
seus proprietários e as respectivas tancagens

4

Vendas congênere entre distribuidores de
combustíveis líquidos

5

Produção de etanol anidro e hidratado, por usina

6

Dados publicados via sistema
(https://spa.anp.gov.br/relatorio/RelCapacidadeArmazenagem.asp),
porém não são acessíveis por máquina. Devem ser
disponibilizados como dados abertos.
“Dados Abertos são dados que são livremente disponíveis para
todos utilizarem e redistribuírem como desejarem, sem restrição de
licenças, patentes ou mecanismos de controle. Na prática, a
filosofia de dados abertos estipula algumas restrições tecnológicas
para que os dados sejam legíveis por máquina. Todo dado público
tem vocação para ser dado aberto. Como praticamente todo dado
governamental é público, é fundamental que os governos
implementem políticas para disponibilizá-los. Exemplos de
formatos de dados abertos são o CSV, JSON e XML, entre outros.”
Além das publicações das entregas de combustíveis líquidos
(código de referência 247), é essencial aos usuários e
consumidores em geral saber dos volumes comercializados entre
as distribuidoras de combustíveis.
Dado não publicado atualmente pela ANP, mas que é de suma
importância para os consumidores e usuários.
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Produção de biodiesel, por usina

7

Dado não publicado atualmente pela ANP, mas que é de suma
importância para os consumidores e usuários.

Vendas dos TRRs por munícipio

8

Dado não publicado atualmente pela ANP, mas que é de suma
importância para os consumidores e usuários.

Relação de autorizações de construção de bases

9

Dado não publicado abertamente pela ANP, mas que é de suma
importância para os consumidores e usuários.

Relação de autorizações de construção de terminais

10

Dado não publicado abertamente pela ANP, mas que é de suma
importância para os consumidores e usuários.

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP como anexo para o endereço eletrônico: consultadadosabertos@anp.gov.br .

