
                      
   

NOTA EXPLICATIVA 

Alteração de nomenclatura de bases de dados 

 
Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, art. 8º, da Resolução n°03, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, comunica-se a 
redefinição da nomenclatura dos seguintes conjuntos de dados no momento da catalogação no Portal de Dados Abertos da ANTT e no Portal Brasileiro de Dados 
Abertos do Governo Federal. 

 
Esses ajustes são necessários quando identificada a oportunidade de adotar nomenclaturas mais adequadas, com maior associação ao conteúdo da base e, ainda, 
devido à junção de conjuntos de dados em uma base só, demandando assim que a nomenclatura aborde o novo contexto criado. Pelos motivos expostos, houve 
a necessidade de alteração de nomenclatura das bases de dados relacionadas abaixo:  

 
Nomenclatura original da 
base de dados, conforme 
publicado no PDA 2021-

2023   

Nova nomenclatura adotada 

 
 Unidade organizacional responsável pela 

base de dados * 
Link de acesso ao conjunto de dados 

no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal 

SGP – Sistema de 
Gerenciamento de 
Permissões 

Gerenciamento de 
autorizações - recurso 
"histórico de linhas" 

Superintendência de Serviços de Transporte 
Rodoviário de Passageiros  https://dados.gov.br/dataset/gerenciamento-de-autorizacoes 

Mercados Paralisados 
Gerenciamento de 
autorizações - recurso "serviços 
paralisados" 

Superintendência de Serviços de Transporte 
Rodoviário de Passageiros  https://dados.gov.br/dataset/gerenciamento-de-autorizacoes 

Veículos de Transporte 
Rodoviário de Passageiros 
(SisHAB) 

Veículos habilitados 
Superintendência de Serviços de Transporte 
Rodoviário de Passageiros  https://dados.gov.br/dataset/veiculos-habilitados 

Sistema de Controle de 
Frotas - SCF 

Empresas habilitadas ao 
transporte rodoviário 
internacional de cargas (TRIC) 

Superintendência de Serviços de Transporte 
Rodoviário e Multimodal de Cargas https://dados.gov.br/dataset/empresas-habilitadas-tric 

Quilômetro Principal Quilômetro Pista Principal 
Superintendência de Infraestrutura 
Rodoviária  

https://dados.gov.br/dataset/quilometro-principal  

Quilômetro Marginal Quilômetro Pista Marginal 
Superintendência de Infraestrutura 
Rodoviária  

https://dados.gov.br/dataset/quilometro-marginal  

Tráfego de Pagantes nas 
Praças de Pedágio  

Volume de Tráfego nas Praças 
de Pedágio 

Superintendência de Infraestrutura 
Rodoviária https://dados.gov.br/dataset/volume-trafego-praca-pedagio  

 
* O contato da sociedade com as unidades organizacionais responsáveis pelas bases de dados é intermediado pela Ouvidoria da ANTT, por meio dos canais de atendimento institucionais. 
Acesse: https://www.gov.br/antt/pt-br/canais-atendimento/fale-conosco. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdados.gov.br%2Fdataset%2Fgerenciamento-de-autorizacoes&data=04%7C01%7Crafaela.brandao%40antt.gov.br%7C8f16b178eba244a9bb0408d989985c40%7C87bbe9dea8924cdea46688f982fbc490%7C0%7C0%7C637692110808100308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=WMfBJqtGWqiga2sWLSMH1b9RGaF%2Boro9Q0lNW6tvwGQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdados.gov.br%2Fdataset%2Fgerenciamento-de-autorizacoes&data=04%7C01%7Crafaela.brandao%40antt.gov.br%7C8f16b178eba244a9bb0408d989985c40%7C87bbe9dea8924cdea46688f982fbc490%7C0%7C0%7C637692110808110265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=jrjF1J%2BAQRDyD5kzG%2FaEAEFSPGmq5Wa0A%2F5AiekwIU0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdados.gov.br%2Fdataset%2Fveiculos-habilitados&data=04%7C01%7Crafaela.brandao%40antt.gov.br%7C8f16b178eba244a9bb0408d989985c40%7C87bbe9dea8924cdea46688f982fbc490%7C0%7C0%7C637692110808110265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=C8EzFhfFV1tTQvamisUqNOtjq31O%2BkF598BDPWINMG0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdados.gov.br%2Fdataset%2Fempresas-habilitadas-tric&data=04%7C01%7Crafaela.brandao%40antt.gov.br%7C8f16b178eba244a9bb0408d989985c40%7C87bbe9dea8924cdea46688f982fbc490%7C0%7C0%7C637692110808110265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=0bt1wLk2mTF3sOjMl7mq5EqgTuL2eGSi5I6txOV089U%3D&reserved=0
https://dados.gov.br/dataset/quilometro-principal
https://dados.gov.br/dataset/quilometro-marginal
https://dados.gov.br/dataset/volume-trafego-praca-pedagio
https://www/


                      
   

 

Alteração na data de aprimoramento da extração do conjunto de dados "tráfego de pagantes nas praças de pedágio": 

O conjunto de dados "tráfego de pagantes nas praças de pedágio" já está disponibilizado desde o PDA 2019-2021. No PDA 2021-2023 está previsto apenas 

aprimoramento na extração desses dados relacionado à fonte de origem, ou seja, para agilizar as rotinas de captação dos dados pela área responsável. No entanto, 

após tratativas internas, essa alteração da rotina foi postergada para o mês de fevereiro/2023 contemplando o “Tráfego praça de pedágio” e “tráfego praça de 

veículos equivalentes”. Importante ressaltar que essa alteração não impacta, em nenhum momento, os dados para o usuário externo, pois os dados já estão 

disponíveis e sendo atualizados regularmente. 

 

Nomenclatura 
original da base 

de dados, 
conforme 

publicado no PDA 
2021-2023   

Data prevista para o 
aprimoramento da 

extração dos dados, 
conforme publicado 

no PDA 

Nova data prevista 
para o 

aprimoramento da 
extração dos dados 

 
 Unidade organizacional 

responsável pela base de 
dados * 

 
Motivo da alteração  

Link de acesso ao conjunto de dados 
no Portal Brasileiro de Dados Abertos do 

Governo Federal 

Tráfego de 
Pagantes nas 
Praças de Pedágio  

Agosto/2022 Fevereiro/2023 
Superintendência de 
Infraestrutura Rodoviária 

Tratativas técnicas entre a 
Superintendência de 
Infraestrutura Rodoviária e a 
Superintendência de 
Tecnologia da Informação  

https://dados.gov.br/dataset/volume-trafego-
praca-pedagio  

 
* O contato da sociedade com as unidades organizacionais responsáveis pelas bases de dados é intermediado pela Ouvidoria da ANTT, por meio dos canais de atendimento institucionais. 
Acesse: https://www.gov.br/antt/pt-br/canais-atendimento/fale-conosco. 

 

https://dados.gov.br/dataset/volume-trafego-praca-pedagio
https://dados.gov.br/dataset/volume-trafego-praca-pedagio
https://www/

