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Apresentação 
 

O Plano de Dados Abertos (PDA) da Agência Nacional de Águas (ANA) é o 

documento que orienta as ações de implementação e promoção de abertura de 

dados e informações da instituição ainda não disponíveis em formato aberto, 

inclusive os geoespacializados, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização 

das informações e permitindo maior transparência entre a ANA e a sociedade. O PDA 

organiza o planejamento referente à implantação e racionalização dos processos de 

publicação de dados abertos na Agência para o biênio 2017-2018. 

Este documento foi elaborado tendo como referência a Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), a Instrução 

Normativa MP/SLTI nº 4, de 12 de abril de 2012, que institui a Infraestrutura Nacional 

de Dados Abertos (INDA), o Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 

2008, que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), o Decreto 

nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal, entre outros normativos que tratam do tema de transparência. 

Foram observadas, também, as orientações do Manual para Elaboração de Plano de 

Dados Abertos, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). 

Todas as unidades organizacionais (UORG) da ANA foram envolvidas no 

processo, por meio do GT-PDA e GT-Gestão/SNIRH, considerando os princípios da 

publicidade e da transparência da administração pública. O PDA da ANA terá 

periodicidade bienal, com possibilidade de revisões a qualquer tempo e será 

divulgado à sociedade por meio da sua publicação no Portal Brasileiro de Dados 

Abertos (www.dados.gov.br) além do portal da ANA na internet (www.ana.gov.br).  
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1 Introdução 
 

A Agência Nacional de Águas (ANA) é uma autarquia sob regime especial, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), criada pela Lei Federal nº 9.984, 

de 17 de julho de 2000, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH) e tem como responsabilidade implementar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e regular o uso da água, de acordo com a Lei 

das Águas - nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

A ANA, por meio deste documento, institui seu Plano de Dados Abertos (PDA), 

estabelecendo ações para a implementação e promoção de abertura de dados sob 

sua responsabilidade. Considera, em toda a sua estrutura, os princípios e diretrizes 

dos normativos abaixo e os deles decorrentes. 

 

Tabela 1 – Documentos de Referência 

Documento Descrição Localização 

Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 
2000 

No art. 48 determina ao Poder Público a 
adoção de instrumentos de 
transparência na gestão fiscal em 
meios eletrônicos de acesso público às 
informações orçamentárias e 
prestações de contas 

http://www.planalto.gov.br/c
civil_03/leis/lcp/lcp101.htm 

Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) 

http://www.planalto.gov.br/c
civil_03/leis/L9433.htm 

Decreto Presidencial nº 
6.666, de 27 de 
novembro de 2008 

Institui a Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais (INDE) e determina 
que o compartilhamento e 
disseminação dos dados geoespaciais e 
seus metadados é obrigatório para 
todos os órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal, salvos os protegidos 
por sigilo 

http://www.planalto.gov.br/c
civil_03/_Ato2007-
2010/2008/Decreto/D6666.ht
m 

Decreto s/nº de 15 de 
setembro de 2011 

Institui o Plano de Ação Nacional sobre 
Governo Aberto, o qual estabelece o 
compromisso do governo de implantar a 
Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos (INDA) 

http://www.planalto.gov.br/c
civil_03/_Ato2011-
2014/2011/Dsn/Dsn13117.ht
m 



 ‘   

10 

 

Documento Descrição Localização 

Instrução Normativa nº 
4, de 13 de abril de 2012 

Cria a INDA e estabelece conceitos 
referentes a: dado, informação, dado 
público, formato aberto, licença aberta, 
dados abertos e metadado 

http://dados.gov.br/paginas/
instrucao-normativa-da-inda 

Plano de Ação da INDA 

Estabelece a necessidade dos órgãos 
instituírem seus respectivos Planos de 
Abertura de Dados com vistas a uma 
Política Nacional de Dados Abertos e 
define os elementos mínimos do 
documento, bem como orienta que a 
abertura de dados deve observar a 
relevância para o cidadão 

http://wiki.dados.gov.br/Get
File.aspx?File=%2FGT1-
Gest%C3%A3o%20e%20Norm
ativo%2FPlano%20de%20A%
C3%A7%C3%A3o%20-
%20INDA.pdf 

Parceria para Governo 
Aberto (Open 
Government Partnership 
– OGP) 

Celebrada em setembro de 2011 entre 
o Brasil e sete outros países; pactua 
novos compromissos a partir de 2013 
(2º Plano de Ação) 

http://www.governoaberto.cg
u.gov.br/central-de-
conteudo/documentos/arquiv
os/2-plano-acao-brasil-
2013-15.pdf 

Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 

Lei de Acesso à Informação (LAI) 
http://www.planalto.gov.br/c
civil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm 

Decreto nº 8.638, de 15 
de janeiro de 2016  

Institui a Política de Governança Digital 
no âmbito dos órgãos e das entidades 
da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional 

http://www.planalto.gov.br/c
civil_03/_ato2015-
2018/2016/decreto/d8638.ht
m 

e-PING 

Define a arquitetura de 
interoperabilidade do governo 
eletrônico e os vocabulários e 
ontologias de Governo Eletrônico VCGE 
e e-MAG - Modelo de Acessibilidade de 
Governo Eletrônico (instituído pela 
Portaria nº 03, de 07 de maio de 2007 

https://www.governoeletroni
co.gov.br/documentos-e-
arquivos/e-
PING_v2017_20161221.pdf 

Planejamento 
Estratégico da ANA 
2016-2019 

Cartilha de Orientações Gerais do 
planejamento estratégico da ANA 

http://arquivos.ana.gov.br/in
stitucional/ana/Planejament
oEstrategico_2016_2019_Cart
ilhaOrientacoesGerais.pdf 

Plano Estratégico de 
Tecnologia da 
Informação (PETI) da 
ANA – 2015-2020 

Plano Estratégico de Tecnologia da 
Informação (PETI) da ANA – 2015-2020, 
aprovado pela Diretoria Colegiada 
(DIREC) da ANA, por meio da Portaria 
nº 330, de 22 de setembro de 2015 

http://www2.ana.gov.br/Pagi
nas/institucional/SobreaAna
/GestaoInformacao.aspx 
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Documento Descrição Localização 

Plano Diretor de 
Tecnologia da 
Informação (PDTI) da 
ANA – 2016-2019 

Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação da ANA para o quadriênio 
2016/2019 – Aprovado pela DIREC da 
ANA, por meio da Portaria nº 167, de 18 
de abril de 2016 

http://www2.ana.gov.br/Pagi
nas/institucional/SobreaAna
/GestaoInformacao.aspx 

Resolução ANA nº 1078, 
de 14 de setembro de 
2015 

Trata da Política de Segurança da 
Informação e Comunicação da Agência 
Nacional de Águas (POSIC) 

http://arquivos.ana.gov.br/re
solucoes/2015/1078-
2015.pdf 

Portaria ANA nº 300, de 
13 de agosto de 2015 

Define, no âmbito das 
responsabilidades da ANA, o processo 
interno para a gestão da informação 
sobre recursos hídricos, atualizada 
periodicamente no Relatório de 
Conjuntura dos Recursos Hídricos e 
disponibilizada no Portal do SNIRH e 
cria o GT-Gestão/SNIRH 

 

Portaria ANA nº 88, de 
18 de abril de 2017 

Cria Grupo de Trabalho para elaboração 
e implementação do Plano de Dados 
Abertos da ANA 

 

 

2 Cenário Institucional 
 

A elaboração e implementação do PDA se relaciona e está alinhado com os 

seguintes instrumentos e instâncias de gestão na ANA.  

 

2.1 Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH) 

O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) é um 

dos instrumentos de gestão previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, 

instituída pela Lei nº 9.433, de 1997, conhecida como Lei das Águas. Trata-se de um 

amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações 

sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para sua gestão. A 

operação do SNIRH é realizada em conjunto pelas Superintendências de 
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Planejamento dos Recursos Hídricos (SPR) e de Tecnologia da Informação (STI), 

ambas da ANA.São princípios do SNIRH: 

• Descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

• Coordenação unificada do sistema; 

• Acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. 

À ANA cabe organizar, implantar e gerir o SNIRH, de acordo com sua lei de 

criação, Lei nº 9.984, de 2000. 

Como se verifica, a disponibilização de dados e informações sobre recursos 

hídricos a toda a sociedade é um dos princípios básicos do SNIRH e se relaciona 

diretamente com os dados abertos, sendo estes, apenas, mais uma forma de 

disponibilização. 

Atualmente os dados e informações do SNIRH se encontram disponibilizados 

em três ferramentas: o Portal do SNIRH (www.snirh.gov.br), o Portal de Metadados 

(http://www.ana.gov.br/metadados) e o Portal de Geoserviços 

(http://wms.snirh.gov.br/arcgis/rest/services/SNIRH/2016/MapServer). 
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Figura 1 - Portal do SNIRH 

 

O Portal do SNIRH tem como público: 

• Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH): conselhos, órgãos gestores, agências de bacias e comitê 

de bacias;  

• Usuários de recursos hídricos;  

• Comunidade científica; 

• Empresas de áreas ligadas aos recursos hídricos; 

• A sociedade em geral. 

As informações disponíveis no Portal do SNIRH estão agrupadas nas 

categorias de: divisão hidrográfica, quantidade e qualidade das águas, usos da água, 

balanço hídrico, eventos hidrológicos críticos, institucional, planejamento de 

recursos hídricos, regulação e fiscalização dos recursos hídricos e programas 

voltados à conservação e gestão dos recursos hídricos. 
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O Portal de Metadados Geoespaciais da ANA foi criado para organizar 

informações alusivas a dados geoespaciais produzidos e utilizados pela Agência, 

visando ao registro padronizado e permanente, sua disseminação e acessibilidade 

através da internet. Trata-se da customização da ferramenta GeoNetwork, seguindo 

as recomendações do Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil, homologado em 

2009 pela Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR).  

 

 

Figura 2 - Portal de Metadados Geoespaciais da ANA 

 

No portal podem ser encontradas informações sobre dados 

georreferenciados, tais como: localização, coordenadas, escala, finalidade, etc. O 

portal também permite o download dos dados em formato vetorial, matricial, tabular, 

entre outros, para análise e manipulação pelo usuário. Para os dados e informações 

produzidos pela ANA, é possível ao usuário fazer o download de arquivos em 

formatos padronizados. Para os demais dados e informações, há o direcionamento 

para o órgão produtor original da informação. Atualmente, o portal dispõe de 

metadados cadastrados para os mais de 70 dados disponibilizados no SNIRH, 

organizados segundo as mesmas categorias, além de outros dados da ANA. 
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Os dados catalogados no Portal de Metadados da ANA também estão 

disponíveis no Portal de Metadados da INDE (http://www.metadados.inde.gov.br), 

através da funcionalidade de colheita dos metadados disponibilizada pela 

ferramenta GeoNetwork. 

 

 

Figura 3 - Portal de Metadados da INDE 

 

O Portal de Geoserviços é o local onde podem ser acessados todos os dados 

e informações disponibilizados no Portal do SNIRH, na forma de webservices 

geoespaciais, nos formatos JSON1, SOAP2 e WMS3. Por meio desses formatos, os 

                                            
1 JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de padrão aberto que utiliza texto legível a humanos para transmitir 
objetos de dados consistindo de pares atributo-valor. 

2 SOAP (Simple Object Access Protocol, em português Protocolo Simples de Acesso a Objetos) é um protocolo para 
troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída que se baseia na Linguagem de 
Marcação Extensível (XML) para seu formato de mensagem. 

3 WMS (Web Map Service) é um formato que define como os servidores de mapas devem descrever e disponibilizar 
a sua informação geográfica na Internet. 
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dados e informações podem ser acessados e consumidos por outros sistemas e 

portais. 

 

 

Figura 4 - Portal de Geoserviços da ANA 

   

Ainda no âmbito do SNIRH, há diversos sistemas vinculados que 

disponibilizam dados e informações em diferentes formatos, como, por exemplo, o 

Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb), que disponibiliza os dados 

oriundos do monitoramento hidrológico executado por meio da Rede 

Hidrometeorológica Nacional, e o Sistema de Acompanhamento de Reservatórios 

(SAR), que disponibiliza os dados do monitoramento dos níveis d’água dos 

reservatórios.  

As três iniciativas descritas acima, além dos sistemas computacionais 

envolvidos, serão afetadas pelas ações e definições deste Plano de Dados Abertos. 
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2.2 Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 
de Barragens (SNISB) 

O Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 

é um cadastro consolidado de informações sobre barragens, cuja inserção dos dados 

está sob a responsabilidade de 43 entidades ou órgãos fiscalizadores da segurança 

de barragens no Brasil. Trata-se de um instrumento da Política Nacional de 

Segurança de Barragens, estabelecida pela Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. 

Seu objetivo é registrar as condições de segurança de barragens em todo o 

território nacional, dispondo de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação 

de informações de barragens em diferentes fases (construção, operação ou 

desativadas), para diferentes usos e com diversas características técnicas.  

A ANA é responsável pela fiscalização de barragens em que o curso d’água 

barrado é de domínio da União e o uso não corresponde a aproveitamento 

hidrelétrico. Os empreendedores das barragens são os responsáveis legais pela 

segurança da barragem e devem manter atualizadas as informações relativas às suas 

barragens junto à respectiva entidade fiscalizadora.  

A iniciativa descrita acima será afetada pelas ações e definições deste Plano 

de Dados Abertos, no que compete aos dados da ANA. 
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Figura 5 - Portal do SNISB 

 

2.3 Capacitação para o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 

O Acervo Educacional sobre Água da ANA é um repositório de conteúdos 

educacionais sobre recursos hídricos, mantido pela Coordenação de Capacitação 

para o SINGREH, da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (CCAPS/SAS). 

Essa iniciativa também será afetada pelas ações e definições deste Plano de 

Dados Abertos. 
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Figura 6 - Repositório do Acervo Educacional sobre Água 

 

2.4 Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 

O Planejamento Estratégico da ANA está resumido em seu Mapa Estratégico. 

Esse mapa contém as definições da missão, da visão e das perspectivas que 

contribuem para a consecução da missão. Essas perspectivas estão organizadas em 

dois níveis interligados de objetivos: negócio e governança. 

A Cartilha de Planejamento Estratégico da ANA 2016-2019 foi aprovada na 

Seiscentésima Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da ANA, em 22 de fevereiro 

de 2016. 

O PDA está diretamente ligado ao objetivo de negócio 6 – Implantar a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, pois o SNIRH é um dos instrumentos da 

política. 
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Figura 7 - Mapa Estratégico da ANA 

 

A ANA definiu um conjunto de resultados esperados, que constituem a 

referência para o nível tático do planejamento estratégico e fornecem as diretrizes 

para a atuação da Agência nos próximos quatro anos. 

O PDA está diretamente ligado aos seguintes Resultados Esperados: 

2 – Águas em qualidade e quantidade monitoradas, que tem como desafios: 

2. Obter e disponibilizar dados de quantidade e qualidade de água; e 4. Obter e 

disponibilizar informações sobre reservatórios. 

5 – Instrumentos de Gestão Implementados de forma integrada nas 
bacias, que tem como desafios: 5. Disponibilizar informações sobre recursos hídricos 
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em tempo hábil e formato adequado ao tomador de decisão e como diretriz de 

atuação; e 6. Disponibilização das informações do SNIRH, Relatório de Conjuntura 

dos Recursos Hídricos e de estudos específicos de forma amigável. 

7 - Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

fortalecidos, que tem como diretriz de atuação: 3. Promoção do intercâmbio de 

informações e troca de experiências entre os órgãos gestores estaduais. 

 

 

Figura 8 - Resultados Esperados do Planejamento Estratégico da ANA 

 

2.5 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) 

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) da ANA é 

um instrumento que pretende garantir o alinhamento estratégico entre tecnologia da 

informação e negócio. O PETI 2015-2020 foi instituído por meio da Portaria nº 330, 

de 22 de setembro de 2015. 

Com o aumento da dependência das instituições por recursos de TI, seja para 

suportar seus processos internos, cada vez mais automatizados, ou para prover 

soluções para a sociedade, o PETI compõe o planejamento estratégico institucional 

com o objetivo de definir as estratégias para a utilização dos recursos de TI, alinhado 

à missão da organização. 

1 - Eventos de secas e 
inundações prevenidos e 

seus impactos minimizados

2 - Águas em qualidade e 
quantidade monitoradas

3 - Práticas de uso racional e 
de conservação dos recursos 

hídricos estimuladas

4 - Usos dos recursos 
hídricos, serviços e 

segurança de barragens 
regulados e fiscalizados.

5 - Instrumentos de gestão 
implementados de forma 

integrada nas bacias.

6 - Atuação articulada com 
políticas e planejamentos 
dos setores usuários e das 
instituições relacionadas à 
gestão de recursos hídricos 

7 - Entes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos 
fortalecidos

8 - Relacionamento e 
comunicação com o 

SINGREH e articulação 
internacional 

implementados e 
fortalecidos

9 - Modelo de gestão da 
agência focado em 

resultados estratégicos e 
estruturado por processos

10 - Competência e 
capacidade técnica 

institucional desenvolvidas e 
efetivas

11 - Captação e gestão de 
recursos financeiros 
garantida e efetiva

12 - Infraestrutura e 
tecnologia adequadas e 

gerenciadas com eficiência
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O PETI visa, a partir da análise da situação atual, propor estratégias e 

iniciativas coerentes, coordenadas e harmônicas, para alcançar uma situação 

desejável no ambiente de TI, dentro do seu prazo de vigência. 

O PDA está relacionado ao PETI por meio do objetivo e iniciativa estratégica 

listados abaixo: 

Objetivo Estratégico – OE – Implementar Gestão de Arquitetura Tecnológica 

e de Sistemas. 

Iniciativa Estratégica – IE17 – Adotar arquitetura tecnológica padrão, 

aderente ao e-Ping4.   

2.6 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é instrumento de 

planejamento das ações de tecnologia da informação da ANA, que apoia as unidades 

organizacionais no alcance de seus objetivos estratégicos e no cumprimento de suas 

atribuições legais. Ele define as ações que serão executadas ao longo dos anos 

durante o período de validade do plano. O PDTI para o quadriênio 2016-2019 foi 

instituído pela Portaria nº 167, de 18 de abril de 2016. Esta Portaria foi alterada pela 

Portaria nº 199, de 24 de julho de 2017. 

O PDA está relacionado ao PDTI já nos princípios e diretrizes que nortearam 

a sua elaboração, qual sejam: 

D07 - Adoção de padrões de governo eletrônico: acessibilidade, 
interoperabilidade e dados abertos. 

 

                                            
4 ePING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – definem um conjunto mínimo de premissas, 
políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 
na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições de interação com os demais 
Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. 
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2.7 Política de Segurança da Informação e 
Comunicações (POSIC) 

A Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) da ANA foi 

instituída por meio da Resolução nº 1078, de 14 de setembro de 2015 e suas regras 

foram determinadas pela Resolução nº 1099, de 26 de junho de 2017. Ela estabelece 

as diretrizes, critérios, regras e suporte administrativo e define o tratamento que 

deve ser dado às informações produzidas, processadas ou transmitidas e 

armazenadas no ambiente convencional ou de tecnologia, no âmbito da ANA. 

O PDA se relaciona diretamente com a POSIC, pois os dados e informações a 

serem disponibilizados em formato aberto, bem como os mecanismos e ferramentas 

utilizados para este fim, deverão seguir as definições contidas na citada política. 

2.8 Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) 

O Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) da ANA  foi criado em 2011 com 

a atribuição básica de acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos em 

Tecnologia da Informação e Comunicação com os objetivos estratégicos da Agência, 

além de priorizar os projetos de tais segmentos a serem atendidos no âmbito 

institucional. 

O Plano de Dados Abertos - PDA deve ser apreciado pelo Comitê de TI da 

ANA, que o encaminhará para a aprovação da DIREC. 

 

3 Objetivo e Resultados Esperados 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do Plano de Dados Abertos – PDA é promover a abertura de 

dados na ANA, levando em consideração os princípios da publicidade, transparência 

e eficiência, e com isso aumentar a disseminação de dados e informações para a 

sociedade, bem como a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados, de forma 

a dar maior suporte à tomada de decisão pelos gestores públicos e ao controle social. 
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3.2 Resultados Esperados 

Os resultados esperados para este PDA são: 

• Identificar prioridades e disponibilizar dados em formatos abertos e, 

sempre que possível, georreferenciados; 

• Estimular a interoperabilidade de dados e sistemas governamentais 

pela publicação de dados em formato processável por máquina, 

conforme padrões estabelecidos; 

• Melhorar a gestão da informação e de dados; 

• Incrementar os processos de transparência e de acesso a informações 

públicas; 

• Estimular a visualização da informação das ações da ANA no território; 

• Reduzir a assimetria de informações entre a sociedade, governo e o 

setor regulado; 

• Fomentar a participação social e a inovação. 

4 Definição dos dados a serem abertos 
 

A abertura de dados da ANA deve, sobretudo, garantir os princípios da 

publicidade e da transparência da administração pública, considerando a publicidade 

das bases de dados como preceito geral e do sigilo como a exceção. Para se 

estabelecer as metas de abertura de dados e etapas de priorização, deve-se levar 

em consideração os seguintes critérios: 

1. O grau de relevância para o cidadão, observando-se as demandas 

encaminhadas via Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), bem como os 

setores e serviços mais procurados nos sítios eletrônicos da ANA; 

2. Os normativos legais e os compromissos formalmente assumidos pela 

Agência; 
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3. O alinhamento perante o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e 

os planejamentos setoriais, bem como os relacionados às áreas de 

tecnologia da informação; 

4. O conjunto de informações e sistemas sob gestão da ANA, em especial, o 

SNIRH e outros sistemas de uso transversal para órgãos da Administração 

Pública Federal; 

5. O nível de maturidade da organização das informações e dados existentes. 

Considerando os critérios mencionados, o principal conjunto de dados a ser 

priorizado para abertura corresponde ao conteúdo do Portal do SNIRH, sendo que 

alguns deles já se encontram disponibilizados em formato aberto. Os demais dados 

listados no Inventário de dados (Anexo) serão disponibilizados na medida em que 

forem priorizados pelo GT-PDA.  

5 Estratégia para abertura dos dados 
 

A estratégia da ANA para abertura dos seus dados contempla os seguintes 

passos: 

1. Definição do Grupo de Trabalho de Dados Abertos (GT-PDA) para 

elaboração e implementação do Plano de Dados Abertos da ANA (Portaria 

nº 88, de 18 de abril de 2017);   

2. Levantamento do conjunto de dados candidatos à abertura – inventário 

das bases de dados da ANA; 

3. Priorização e seleção dos dados que serão abertos; 

4. Definição de responsáveis de cada UORG pelo preparo e atualização dos 

dados; 

5. Definição da governança e do fluxo de aprovação do PDA e revisões; 

6. Utilização de metodologia de abertura de dados a ser seguida pelas 

UORGs responsáveis (padrões INDA e INDE); 

7. Capacitação dos responsáveis nas áreas de negócio dos dados 

selecionados para abertura sobre: 
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a. Processo de publicação de dados abertos; 

b. Processo de catalogação de dados e metadados no Portal SNIRH 

e Portal de Metadados;  

c. Processo de catalogação dos dados e metadados no Portal da 

INDE (http://www.visualizador.inde.gov.br) e no Portal Brasileiro 

de Dados Abertos (http://dados.gov.br); 

8. Definição de arquitetura e ferramentas computacionais para abertura das 

bases de dados de cada sistema da ANA; 

9. Publicização dos dados catalogados. 

5.1 Premissas 
 

Além de estar alinhado aos princípios e diretrizes mencionados anteriormente 

neste PDA, o processo de abertura dos conjuntos de dados da ANA deve considerar 

as seguintes premissas: 

1. Publicar os dados considerados relevantes para a sociedade o mais rápido 

possível, no formato disponível e informando as eventuais limitações de 

qualidade dos dados; 

2. Alinhar-se às iniciativas do Portal e-Cidadania do Senado Federal e do 

Portal da Transparência do Governo Federal; 

3. Sempre que possível publicar dados e seus metadados conforme 

estabelecido no Plano de Ação da INDA; 

4. No caso de dados georreferenciados, deve-se levar em conta as normas 

e padrões da INDE; 

5. Publicar os dados da instituição seguindo os padrões definidos pela e-

PING, INDA,  INDE e Governo Eletrônico; 

6. Catalogar os dados abertos da ANA no Portal Brasileiro de Dados Abertos, 

ponto central de acesso aos dados do governo federal; 

7. Catalogar os dados geoespacializados na INDE;  
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8. Utilizar como forma de disseminação o Portal do SNIRH, o Portal de 

Metadados da ANA e o Portal de Geoserviços da ANA. 

 

6 Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos 
 

As bases de dados publicadas em formato aberto serão catalogadas, a 

princípio, no Portal Brasileiro de Dados Abertos e no Portal de Metadados 

Geoespaciais da ANA.  

O processo de catalogação dos dados publicados em formato aberto no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos e no Portal da INDE, no caso de dados geoespaciais, 

será realizado, no primeiro momento, pela Coordenação de Conjuntura e Gestão da 

Informação (CCOGI) da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos 

(SPR).  

A responsabilidade futura pelo processo de catalogação no Portal Brasileiro 

de Dados Abertos, após capacitação prevista no Plano de Ação do PDA, será de cada 

uma das UORGs responsáveis pela produção dos dados, por meio de seus pontos 

focais, sob a coordenação da CCOGI/SPR. 

No Portal de Metadados Geoespaciais, os dados serão catalogados por cada 

UORG responsável pela produção da informação geoespacial, cadastro, manutenção 

e revisão dos conjuntos de dados. Os pontos focais serão os membros do GT-Gestão 

SNIRH, instituído pela Portaria nº 301, de 13 de agosto de 2015. 

A ANA já possui conjunto de dados previamente catalogados pela Secretaria 

de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão no Portal Brasileiro de Dados Abertos que podem ser visualizados na página 

da organização no referido portal (http://dados.gov.br/organization/agencia-

nacional-de-aguas-ana). 

Os dados que já estão disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos são 

dados geoespaciais catalogados no Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais da INDE 

e que são, por essa razão, publicados de forma automática no portal. 
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Figura 9 - Conjunto de Dados da ANA no Portal da INDE 

 

 

Figura 10 - Conjunto de Dados da ANA no Portal Brasileiro de Dados Abertos 
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7 Sustentação 
 

A Coordenação de Conjuntura e Gestão da Informação (CCOGI/SPR) será a 

responsável pela curadoria dos metadados do portal de dados abertos, portal da 

INDE, portal de metadados da ANA, bem como das publicações no portal do SNIRH. 

A curadoria compreende as seguintes atividades: 

a. Verificar, para efeitos de publicação, se os dados estão de acordo com os 

padrões da INDA e INDE (metadados atualizados contendo a descrição, contatos dos 

responsáveis pelas informações e dos outros metadados associados a cada conjunto 

de dados); 

b. Contatar o responsável pelos dados, caso se verifique que algum dos 

arquivos catalogados se tornou indisponível. 

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) será responsável pela 

definição e implantação das ferramentas e infraestrutura tecnológica necessárias à 

abertura dos dados da ANA, notadamente daqueles provenientes de sistemas 

administrativos e finalísticos. 

A Assessoria de Comunicação da ANA (GGAC/ASCOM) será responsável 

pelas divulgações interna e externa das ações desenvolvidas no âmbito do PDA. 

7.1 Governança 
 

O quadro a seguir representa a estrutura de governança do PDA: 
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Figura 11 - Modelo de Governança de Tecnologia do PDA 

 

A Diretoria Colegiada (DIREC) é a última instância de decisão na ANA. 

Todas as decisões estratégicas relativas a dados abertos são definidas nessa 

instância. À DIREC caberá aprovar o PDA, conforme encaminhamento do CTI.  

O Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) é a instância consultiva de 

alinhamento dos investimentos de TI com os objetivos estratégicos da ANA. O PDA 

deverá ser apresentado ao CTI para apreciação. 

O Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (COSIC) é o 

comitê responsável pela definição e implementação da política de segurança da 

informação na ANA. O PDA deverá ser analisado nessa instância para verificar a 

aderência à POSIC. 

O GT-PDA tem atribuições definidas na Portaria nº 88, de 2017 e 

compreende: 

I. Organizar o inventário de dados a serem disponibilizados em formato 

aberto; 

II. Priorizar os dados que serão abertos; 

III. Definir estratégia de abertura de dados; 

IV. Definir cronograma de implementação da política de dados abertos; 

Diretoria Colegiada (DIREC)

Comitê de Tecnologia da 
Informação (CTI)

Comitê de Segurança da 
Informação (CSIC)

GT-PDA GT-Gestão/SNIRH

UORGs UORGsUORGs UORGs
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V. Definir papeis e responsabilidades das áreas de negócio e de suporte na 

execução do plano de dados abertos; e 

VI. Elaborar o Plano de Dados Abertos. 

O GT-Gestão/SNIRH tem atribuições definidas na Portaria nº 300, de 13 de 

agosto de 2015, as quais compreendem: definir, coletar, consolidar, organizar e 

disponibilizar as informações a serem publicadas no Relatório de Conjuntura e no 

Portal SNIRH, assim como especificar as saídas gráficas e os mapas a serem 

publicados. As UORGs finalísticas da Agência participam da elaboração e 

implementação do PDA por meio do GT-Gestão/SNIRH. 

A participação fundamental das UORGs no PDA corresponde à indicação das 

bases de dados candidatas a serem abertas e à manutenção das bases de dados 

atualizadas. 

8 Monitoramento e Controle 
 

O PDA terá acompanhamento pela Autoridade de Monitoramento da Lei de 

Acesso a Informação, designada pelo art. 40 da mesma lei, conforme Decreto nº 

8.777, de 2016, a qual caberá: 

1. Orientar as unidades acerca das normas relativas à publicação de dados 

abertos e assegurar o cumprimento dessas normas, de forma eficiente e 

adequada; 

2. Monitorar a implementação do Plano de Dados Abertos; e  

3. Apresentar relatórios periódicos sobre o cumprimento do PDA, com 

recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao 

aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos. 

 Na ANA, essa autoridade é exercida pelo Corregedor. 

 

8.1 Comunicação e Participação Social 
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A institucionalização do PDA, sua governança e revisões serão comunicadas 

a toda a ANA e à sociedade por meio do portal da ANA na intranet (interna) e internet 

(externa). 

O cidadão poderá usar os canais de comunicação da ANA, preferencialmente 

o Fale Conosco, cujo controle é efetuado pela Corregedoria, para informar a Agência 

sobre problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados publicados, que 

serão encaminhados à UORG responsável para resposta e solução, quando for o 

caso, bem como sugestões para o aperfeiçoamento do PDA. Os usuários também 

poderão contatar a ANA por meio de correio eletrônico metadados@ana.gov.br, 

gerenciado pela CCOGI/SPR.  

Além disso, a ANA, com base nas melhores práticas sobre Governo Aberto, 

poderá realizar consultas públicas previamente à elaboração dos futuros PDAs, o 

que não foi possível nesse primeiro PDA devido à exiguidade de prazos estabelecidos 

no Decreto nº 8.777, de 2016. 

 



33 

 

9 Plano de Ação 
Tabela 2 – Plano de Ação 

Tema Atividade Produtos Prazo UORG Responsável 

Institucionalização do 
PDA 

Aprovar o Plano de Dados Abertos da ANA Ata da Reunião com aprovação Novembro de 2017 DIREC 
Publicar normativo de aprovação do Plano de Dados Abertos 
da ANA 

Normativo publicado Novembro de 2017 SAF 

Levantamento das 
bases de dados 

Levantar as bases de dados do SNIRH a serem abertos 
Inventário das bases de dados do 
SNIRH 

Agosto de 2017 GT-Gestão/SNIRH 

Levantar as bases de dados da área administrativa a serem 
abertos 

Inventário das bases de dados da ANA Agosto de 2017 
Cada UORG do GT-

PDA 

Definição dos dados a 
serem abertos 

Definir as bases de dados a serem disponibilizadas em 
formato aberto 

Lista de bases de dados Setembro de 2017 GT-PDA 

Definir os formatos dos dados a serem disponibilizados em 
formato aberto 

Lista de bases de dados e formatos Setembro de 2017 GT-PDA 

Infraestrutura para 
abertura de dados 

Definir ferramentas para a abertura de dados Lista de ferramentas definidas Novembro de 2017 STI 

Implantar as ferramentas para abertura de dados Ferramentas implantadas Dezembro de 2017 STI 
Definir mecanismos automatizados de disponibilização dos 
dados 

Lista dos mecanismos definidos para 
cada base de dados 

Dezembro de 2017 STI 

Implantar os mecanismos automatizados de disponibilização 
dos dados 

Mecanismos implantados Maio de 2018 STI 

Capacitar os responsáveis nas ferramentas Capacitação realizada Março de 2018 SPR e STI 

Publicação dos dados 

Catalogar e publicar os dados nos portais institucionais da 
ANA 

Dados catalogados e publicados nos 
portais institucionais da ANA 

Julho de 2018 
SPR e 

 GT-Gestão/SNIRH 

Catalogar e publicar os dados no Portal Brasileiro de Dados 
Abertos 

Dados catalogados e publicados no 
Portal Brasileiro de Dados Abertos 

Novembro de 2018 SPR 

Monitoramento 
Monitorar e avaliar a implementação do PDA Relatórios de monitoramento 

Dezembro/2017 e 
Dezembro de 2018 

COR 

Avaliar e revisar o PDA Relatório de Execução do PDA Dezembro de 2018 COR e GT-PDA 
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9.1 Cronograma 

Tabela 3 – Cronograma do Plano de Ação 

Tema Atividade 
2017 2018 

ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Institucionalização 
do PDA 

Aprovar o Plano de Dados Abertos da ANA                                   

Publicar normativo de aprovação do Plano de Dados 
Abertos da ANA 

                                  

Levantamento das 
bases de dados 

Levantar as bases de dados do SNIRH a serem abertas                                   

Levantar as bases de dados da área administrativa a 
serem abertas 

                                  

Definição dos dados 
a serem abertos 

Definir as bases de dados a serem disponibilizadas em 
formato aberto 

                                  

Definir os formatos dos dados a serem disponibilizados 
em formato aberto 

                                  

Infraestrutura para 
abertura de dados 

Definir ferramentas para a abertura de dados                                   

Implantar as ferramentas para abertura de dados                                   

Definir mecanismos automatizados de disponibilização 
dos dados 

                                  

Implantar os mecanismos automatizados de 
disponibilização dos dados 

                                  

Capacitar os responsáveis nas ferramentas                                   

Publicação dos 
dados 

Catalogar e publicar os dados nos portais institucionais da 
ANA 

                                  

Catalogar e publicar os dados no Portal Brasileiro de 
Dados Abertos 

                                  

Monitoramento 
Monitorar e avaliar a implementação do PDA                                   

Avaliar e revisar o PDA                                   
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10 Referências 
Tabela 4 – Referências 

Nome Descrição Localização 

Lei nº 12.527, de 18 
de novembro de 
2011 (Lei de Acesso 
a Informação - LAI) 

Regula o acesso a informações previsto no 
art. 5º, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, 
e no art. 216, § 2º da Constituição Federal 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

e-PING - 
arquitetura de 
interoperabilidade 
do governo 
eletrônico 

Conjunto mínimo de premissas, políticas e 
especificações técnicas que regulamentam a 
utilização da Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) na interoperabilidade de 
Serviços de Governo Eletrônico, 
estabelecendo as condições de interação 
com os demais Poderes e esferas de 
governo e com a sociedade em geral 
 
 
 

https://www.governoeletronico.gov.b
r/eixos-de- 
atuacao/governo/interoperabilidade/e 
ping-padroes-de-interoperabilidade- 
de-governo-eletronico 

e-MAG - Modelo 
de Acessibilidade 
de Governo 
Eletrônico 

Conjunto de recomendações a ser 
considerado para que o processo de 
acessibilidade dos sítios e portais do 
governo brasileiro seja conduzido de forma 
padronizada e de fácil implementação 
 
 

https://www.governoeletronico.gov.b
r/eixos-de- 
atuacao/governo/acessibilidade/emag-
modelo-de-acessibilidade-em- 
governo-eletronico 

e-vog: vocabulários 
e ontologias de 
Governo Eletrônico 

Conjunto de padrões, ferramentas e 
metodologias para possibilitar o intercâmbio 
de informações com acordo semântico, de 
forma a viabilizar o pronto cruzamento de 
dados de diversas fontes; o uso de 
metodologias de modelagem conceitual como 
forma de elicitação do conhecimento tácito 
das áreas de negócio de governo 
 
 

http://vocab.e.gov.br 

VCGE - 
Vocabulário 
Controlado do 
Governo 
Eletrônico 

Modelo esquemático para ser utilizado no 
elemento assunto.categoria 
(subject.category) do Padrão de Metadados 
do Governo Eletrônico. Objetiva tornar mais 
direta a apresentação dos serviços 
apresentados nos portais governamentais, 
que devem ter sua estrutura de diretório 
baseada nos indexadores do VCGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge 

INDA - 
Infraestrutura 
Nacional de Dados 
Abertos 

Conjunto de padrões, tecnologias, 
procedimentos e mecanismos de controle 
necessários para atender às condições de 
disseminação e compartilhamento de dados e 
informações públicas no modelo de Dados 
Abertos, em conformidade com o disposto na 
e-PING. A INDA é a política do governo 
brasileiro para dados abertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.governoeletronico.gov.b
r /eixos-de-atuacao/cidadao/dados- 
abertos/inda-infraestrutura-nacional- 
de-dados-abertos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://vocab.e.gov.br/
http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
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Nome Descrição Localização 

Instrução Normativa 
nº4 de 13 de abril 
de 2012 (INDA) 

Institui a Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos  - INDA, como política para garantir e 
facilitar o acesso pelos cidadãos, pela 
sociedade e, em especial, pelas diversas 
instâncias do setor público, aos dados e 
informações produzidas ou custodiadas pelo 
Poder Executivo Federal 

http://dados.gov.br/paginas/instruca
o-normativa-da-inda 

Comitê Gestor da 
Infraestrutura 
Nacional de Dados 
Abertos (CGINDA) 

Criado no âmbito da Infraestrutura 
Nacional de Dados Abertos - INDA para 
formular políticas, estabelecer diretrizes, 
coordenar e articular as ações de 
implantação da INDA 

http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Comit
e-Gestor-da-INDA.ashx 

Portal Brasileiro de 
Dados Abertos 

Ferramenta disponibilizada pelo governo 
para que todos possam encontrar e utilizar 
os dados 

http://dados.gov.br 

Plano de Ação da 
INDA 

Institui a necessidade de os órgãos de 
instituírem seus respectivos Planos de 
Abertura de Dados com vistas a uma Política 
Nacional de Dados Abertos e institui os 
elementos mínimos do documento, bem como 
orienta que a abertura de dados deve 
observar a relevância para o cidadão 

http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Plano-
de-Acao-
daINDA.ashx?From=Plano- de-
Acao 

Guia de Abertura de 
Dados da 
Infraestrutura 
Nacional de 
Dados Abertos 

Documento que pretende contextualizar e 
orientar as instituições detentoras de dados 
públicos no processo de disponibilização 
desses dados conforme os princípios de 
Dados Abertos 

http://kit.dados.gov.br/ 

Arquitetura Técnica 
Referencial 

Documento que tem por objetivo servir como 
referência para implementação de soluções 
para disponibilização de dados na Internet 
seguindo os princípios de dados abertos 

http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Produto
GT3_ArquiteturaTecnicaReferencialD
eAberturaDeDados.ashx 

Cartilha para 
publicação de dados 
abertos 

Documento que objetiva o estabelecimento 
de diretrizes para que os dados públicos 
governamentais do Brasil constituam a 
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, 
contribuindo para a democratização do 
acesso à informação na sociedade. As 
diretrizes compreendem requisitos mínimos 
para que uma organização pública seja capaz 
de preparar os conjuntos de dados, 
implemente o processo de publicação destes 
na Internet e a sua catalogação no Portal. 

     

http://dados.gov.br/paginas/cartilha-
publicacao-dados-abertos 

http://dados.gov.br/paginas/instrucao
http://dados.gov.br/paginas/instrucao
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Comite-
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Comite-
http://dados.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Plano-
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Plano-
http://kit.dados.gov.br/
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Produto
http://wiki.gtinda.ibge.gov.br/Produto
http://dados.gov.br/paginas/cartilha-
http://dados.gov.br/paginas/cartilha-
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Nome Descrição Localização 

INDE - 
Infraestrutura 
Nacional de Dados 
Espaciais 

Conjunto integrado de tecnologias, políticas, 
mecanismos e procedimentos de coordenação 
e monitoramento; padrões e acordos, 
necessário para facilitar e ordenar a geração, 
o armazenamento, o acesso, o 
compartilhamento, a disseminação e o uso 
dos dados geoespaciais de origem federal 
estadual, distrital e municipal 

http://www.inde.gov.br/  

Decreto nº 6.666, de 
27 de novembro de 
2008 (INDE) 

Institui a criação da Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais - INDE e determina que o 
compartilhamento e disseminação dos dados 
geoespaciais e seus metadados são 
obrigatórios para todos os órgãos e entidades 
do Poder Executivo Federal, salvo os 
protegidos por sigilo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Ato2007-
2010/2008/Decreto/D6666.htm 

Normas e Padrões 
da INDE 

Inclui normas técnicas de cartografia, perfil de 
metadados geoespaciais no Brasil, entre 
outros 

http://www.inde.gov.br/normas-
e-padroes.html 

Perfil de Metadados 
Geoespaciais do 
Brasil 

Trata de padrões de metadados 
geoespacializados no Brasil 

http://www.inde.gov.br/geo- 
servicos/catalogo-de-
metadados.htm 

OGP - Open 
Government 
Partnership 

Iniciativa multilateral voluntária que busca 
melhorar o desempenho governamental, 
fomentar a participação cívica e melhorar a 
capacidade de resposta dos governos aos 
cidadãos por meio de abertura dos dados 

http://www.opengovpartnership.org/ 
http://www.governoaberto.cgu.gov.br 

CIGA - Comitê 
Interministerial de 
Governo Aberto 

Responsável por orientar a implementação e a 
elaboração dos Planos de Ação do Brasil. É 
composto por 18 ministérios e coordenado 
pela Casa Civil da Presidência da República 

http://www.governoaberto.cgu.gov.br
/no-brasil/comite-interministerial 

Plano de Ação 
Nacional sobre 
Governo Aberto 

Instituído pelo Decreto s/ºn de 15 de 
setembro de 2011, visa promover ações e 
medidas de incremento da transparência e do 
acesso à informação pública, melhoria na 
prestação de serviços públicos e 
fortalecimento da integridade pública 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2011- 
2014/2011/Dsn/Dsn13117.htm 

Decreto nº 7.724, de 
16 de maio de 2012 

Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso 
a informações previsto no inciso XXXIII do 
caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 
37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2011- 
2014/2012/Decreto/D7724.htm 

Decreto s/nº, de 15 
de setembro de 
2011 

Institui o Plano de Ação Nacional sobre 
Governo Aberto e dá outras providências 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2011-
2014/2011/dsn/dsn13117.htm 

http://www.inde.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
http://www.inde.gov.br/normas-e-
http://www.inde.gov.br/normas-e-
http://www.inde.gov.br/geo-
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
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Nome Descrição Localização 

Portaria nº 
05/SLTI/MP, de 14 
de julho de 2005 

Institucionaliza os Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-
PING, no âmbito do Sistema de Administração 
dos Recursos de Informação e Informática – 
SISP, cria sua Coordenação, definindo a 
competência de seus integrantes e a forma de 
atualização das versões do Documento 

https://www.governoeletronico.gov.b
r/documentos-e-arquivos/Portaria_e- 
PING_-14_07_2005.pdf 

Portaria nº 
03/SLTI/MP, de 07 
de maio de 2007 

Institucionaliza o Modelo de Acessibilidade 
em Governo Eletrônico – e-MAG no âmbito do 
Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática – SISP 

https://www.governoeletronico.gov.b
r/documentos-e- 
arquivos/portaria3_eMAG.pdf 

Decreto nº 8.777, de 
11 de maio de 2016 

Institui a Política de Dados Abertos do Poder 
Executivo Federal, e estabelece o prazo de 60 
dias para elaboração e publicação em sítio 
eletrônico do Plano de Dados Abertos e 180 
dias para publicação dos dados de interesse 
público em formato aberto 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2015-
2018/2016/decreto/D8777.htm 

 

11  Glossário 
 
Os termos abaixo referem-se às definições apresentadas no Plano de Ação 

da INDA. 

Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em algum meio, 

produzidos como resultado de um processo natural ou artificial. Entende-se que 

dados são observações ou o resultado de uma medida (por investigação, cálculo ou 

pesquisa) de aspectos característicos da natureza, estado ou condição de algo de 

interesse, que são descritos através de representações formais e, ao serem 

apresentados de forma direta ou indireta à consciência, servem de base ou  

pressuposto no processo cognitivo. 

Dados abertos: dados públicos representados em meio digital, estruturados 

em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de 

computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, 

consumo ou cruzamento. 

Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não 

tenha o seu acesso restrito por legislação específica. 

http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
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e-PING: Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um 

conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que 

regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na 

interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições 

de interação com os demais Poderes e esferas de governo e a sociedade em geral. 

e-VoG: Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico – é um conjunto de 

padrões, ferramentas e metodologias para possibilitar: o intercâmbio de informações 

com acordo semântico, de forma a viabilizar o pronto cruzamento de dados de 

diversas fontes; o uso de metodologias de modelagem conceitual como forma de 

elicitação do conhecimento tácito das áreas de negócio de governo; o uso de 

ontologias como ferramenta para explicitar conhecimentos de maneira formal e 

coerente; o alinhamento conceitual das diversas áreas do conhecimento do governo. 

Um dos produtos do e-VoG é o Repositório de Vocabulários e Ontologias de Governo 

Eletrônico, local para acesso a todas as referências ontológicas do Governo 

Eletrônico Federal. 

Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação 

esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, 

livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização. 

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 

formato. A informação é gerada a partir de algum tratamento ou processamento dos 

dados por parte do seu usuário, envolvendo, além de procedimentos formais 

(tradução, formatação, fusão, exibição, etc.), os processos cognitivos de cada 

indivíduo. 

Licença aberta: acordo de fornecimento de dados que conceda amplo acesso 

para que qualquer pessoa os utilize, os reutilize e os redistribua, estando sujeito, no 

máximo, à exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. 

Linked Data: conjunto de boas práticas para publicação de dados 

estruturados de maneira a facilitar seu compartilhamento e integração. 

Metadado: informação que descreve características de determinado dado, 

explicando-o em certo contexto de uso.  
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Anexo 

Inventário de Dados da ANA 

 

 
Legenda  
  Informações Institucionais 
  Dados do SNIRH 
  Dados de Outras Instituições que estão no SNIRH 

  Dados de Sistemas Administrativos da ANA 

  Dados de Sistemas Finalísticos da ANA 
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

Hidroeletricidade Hidroeletricidade 

   -   ANEEL Alex Orlandi WMS 4 
Monitoramento 
Hidrológico no Setor 
Elétrico 

    
Relatório de 
Gestão Anual 

    dez-17 3 AUD Eliomar PDF 5 
Auditorias, 
inspeções, Prestação 
e Tomada de Contas 

    
Serviço de 
Informações ao 
Cidadão - SIC 

    dez-17 3 COR Ademar PDF 12 

Ouvidoria da ANA e 
Serviço de 
Informações ao 
Cidadão - SIC/ANA 

    Prêmio ANA     dez-17 3 GAB Horácio PDF, JPG 8 Prêmio ANA 

    Boletim água     dez-17 3 
GGAC/ASCOM/C
OIPS 

Carol PDF 11 

Informativo Mensal – 
Boletim Água, 
Biblioteca Virtual e 
Publicações 
Impressas 

    Institucional     dez-17 3 GGES/CMGES Nazareno PDF 296 
Atribuições 
Institucionais da ANA 

          dez-17 3 
GGES/CMGES e 
SAF/COREL/DIP
AT 

Nazareno e 
Vinicius 

  397 
Organização, 
Funcionamento e 
Patrimônio da ANA  

    Lei das Águas     dez-17 3 PF/ANA Emiliano PDF 12 
Legislação aplicada à 
ANA 

    
Audiência 
Pública 

    dez-17 3 SGE Mauricio PDF, XLS 4 Audiências Públicas 

    
Divisão de 
Protocolo e 
Expedição 

    dez-17 3 SAF/CEDOC Andreia PDF 46 

Solicitação de Cópias 
de Processos ou 
Documentos - 
Orientações para o 
Ressarcimento 

    
Concurso 
Público 

    dez-17 3 SAF/CGGEP Neuza PDF 184 Concursos da ANA 

    Servidores     dez-17 3 SAF/CGGEP Neuza PDF, XLS 31 
Servidores da ANA - 
Legislação, Jornada e 
Remuneração 

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=5094e51beb90418aab741d9dc56ddeb9
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=56ac7cb5-aa22-4081-a135-c7fc0938a449
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/RelatorioGestaoAnual.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/RelatorioGestaoAnual.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/sic.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/sic.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/sic.aspx
http://premio.ana.gov.br/Edicao/2017/default.aspx
http://boletimaguas.ana.gov.br/cadboletim/
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/institucional.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/legislacao.aspx
http://audienciapublica.ana.gov.br/
http://audienciapublica.ana.gov.br/
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/CDOC/protocolo2.asp
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/CDOC/protocolo2.asp
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/CDOC/protocolo2.asp
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/Concurso/default.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/Concurso/default.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/servidores.aspx
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

          dez-17 3 
SAF/CGGEP/GE
CAD 

Valdeci   75 
Programa de Estágio 
Curricular na ANA 

    
Licitações e 
Contratos 

    dez-17 3 
SAF/COACC e 
COLIC 

Vanzan e 
Virgilio 

PDF, DOC 70 
Licitações, Contratos 
e Convênios 

    Resoluções     dez-17 3 SGE Mauricio PDF 19 Resoluções da ANA 

    Capacitação     dez-17 3 SAS/CCAPS Taciana PDF, VIDEO 733 
Cursos e Palestras 
Oferecidos pela ANA 

Comitês 

Comitês da Bacias 
Hidrográficas 

Comitês de 
Bacias 
Hidrográficas 

O comitê de 
bacia 
hidrográfica: o 
que é e o que 
faz? 

 dez-17 1 SAS/CINCS Agustin SHP, WMS, PDF 56 
Comitês de Bacias 
Hidrográficas 

Progestão 

Programa de 
Consolidação do 
Pacto Nacional pela 
Gestão das Águas 
(PROGESTÃO) 

PROGESTÃO 

  dez-17 1 SAS/COAPP 
Agustin/Lud
mila 

WMS, PDF, DOC, 
XLS 

    

Situação da cobrança 
pelo uso dos 
recursos hídricos 

Cobrança pelo Uso 
dos Recursos 
Hídricos 

Cobrança pelo 
Uso de 
Recursos 
Hídricos 

Cobrança pelo 
uso de recursos 
hídricos 

 dez-17 1 SAS/CSCOB 
Agustin/Mar
co 

WMS, PDF, XLS 40 
Cobrança pelo Uso 
de Recursos Hídricos 

Declaração Anual de 
Uso de Recursos 
Hídricos - DAURH 

Declaração Anual de 
Uso de Recursos 
Hídricos (DAURH) 

Declaração 
Anual de Uso de 
Recursos 
Hídricos 

  dez-17 1 SFI Iracema SHP, WMS, PDF 9 

Declaração Anual de 
Uso de Recursos 
Hídricos - DAURH, 
DAURH - 
Encaminhamento de 
Demanda Específica 

Fiscalização de 
barragens 

Fiscalização de 
Barragens 

Segurança de 
Barragens - 
ANA 

  dez-17 1 SFI/COFIS 
Morris/Sérgi
o 

SHP, WMS, PDF, 
DOC, XLS 

89 

Segurança de 
Barragens, 
Informações relativas 
ao rompimento da 
barragem em 
Mariana - MG 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/licitacoesecontratos.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/licitacoesecontratos.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/resolucoesana.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/capacitacao.aspx
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=adf36f28d1ec45839e2602f59171e9ef
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=3c0e0c20-f6ae-4e3b-bb95-b27b61fdbbd8
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=3c0e0c20-f6ae-4e3b-bb95-b27b61fdbbd8
http://www.cbh.gov.br/
http://www.cbh.gov.br/
http://www.cbh.gov.br/
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6575
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6575
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6575
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6575
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6575
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e65fee70583b4bb59be05235f9bf8122
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=922ed1fa-7977-40ed-82c3-b5ee1008929b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=922ed1fa-7977-40ed-82c3-b5ee1008929b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=922ed1fa-7977-40ed-82c3-b5ee1008929b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=922ed1fa-7977-40ed-82c3-b5ee1008929b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=922ed1fa-7977-40ed-82c3-b5ee1008929b
http://progestao.ana.gov.br/
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e84872e344314a6b822b6ab3d0323937
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e84872e344314a6b822b6ab3d0323937
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e84872e344314a6b822b6ab3d0323937
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=f355241d-8ab4-4712-9e19-02f235c330d6
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=f355241d-8ab4-4712-9e19-02f235c330d6
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=f355241d-8ab4-4712-9e19-02f235c330d6
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=60544
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=60544
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=60544
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=aae72fa86c924cf3b737d25bca035eb9
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=aae72fa86c924cf3b737d25bca035eb9
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=aae72fa86c924cf3b737d25bca035eb9
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=9f4fef3f-0c81-4c98-a438-9f7d49fed2c7
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=9f4fef3f-0c81-4c98-a438-9f7d49fed2c7
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=9f4fef3f-0c81-4c98-a438-9f7d49fed2c7
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/daurh.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/daurh.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/daurh.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/daurh.aspx
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bacbbfd1a9114978a9ba36293804f059
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bacbbfd1a9114978a9ba36293804f059
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=32348a5e-bf59-4e04-b664-8bfd50251aa4
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=32348a5e-bf59-4e04-b664-8bfd50251aa4
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cadastros/cnbarragens.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cadastros/cnbarragens.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cadastros/cnbarragens.aspx
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

Fiscalização de usos Fiscalização de Usos 

 

Legislação de 
recursos hídricos 
no Brasil com 
foco na 
fiscalização de 
usos 

 dez-17 1 
SFI/COFIU e 
COCAD 

Morris/Irace
ma 

SHP, WMS, PDF 156 

Fiscalização do Uso 
de Recursos 
Hídricos, Tramitação 
de Denúncia para 
Superintendência de 
Fiscalização 

Rede 
Hidrometeorológica 
Nacional 

Rede 
Hidrometeorológica 
Nacional 

Sistema de 
Informações 
Hidrológicas 

  dez-17 1 SGH/CODIH Walszon 
GDB, SHP, DXF, 
DWG, DGN, 
WMS, TXT 

1278 

Dados Hidrológicos 
da Rede de 
Monitoramento 
Hidrometeorológica 

PRODES - Programa 
Despoluição de 
Bacias Hidrográficas 

Programa de 
Despoluição de 
Bacias Hidrográficas 
(PRODES) 

Programa 
Despoluição de 
Bacias 
Hidrográficas - 
PRODES 

  dez-17 1 SIP/COIMP Cristina 
SHP, WMS, PDF, 
DOC, XLS 

18 

Programa de 
Despoluição de 
Bacias Hidrográficas 
– PRODES 

Programa Produtores 
de Água 

Programa Produtor 
de Água 

Programa 
Produtor de 
Água 

  dez-17 1 SIP/COIMP 
Evandro/Co
nsuelo 

WMS, PDF, DOC, 
JPG 

122 
Programa Produtor 
de Água  

Água subterrânea Sistemas Aquíferos 

   dez-17 1 SIP/COSUB Letícia SHP, WMS 559 

Águas Subterrâneas 
– Nascentes e Poços, 
Aquífero Guarani, 
Água Mineral 

Inundações Inundações 

   dez-17 1 SOE/COART 
Fernanda/Al
essandra 

SHP, WMS     

Salas de situação Salas de Situação 

Sala de 
Situação 

  dez-17 1 SOE/COART Alessandra WMS, PDF, XLS 23 

Sala de Situação - 
Boletins de 
Monitoramento, 
Alertas e Outros 

Secas Secas 

Monitor de 
Secas do 
Nordeste do 
Brasil 

  dez-17 1 SOE/COART 
Fernanda/Al
essandra 

SHP, WMS, PNG, 
PDF, JPG, SVG 

    

Reservatórios Reservatórios 

Reservatórios 
Brasileiros 

  dez-17 1 SOE/CORSH Augusto 
SHP, WMS, KML, 
XLS, JPG 

    

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=a18f11767e8b462687d6a56b9d7f24ca
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1e9aab09-323b-4782-99c5-c50ab3d8decd
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=2941
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=2941
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=2941
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=2941
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=2941
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=2941
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e1abba60063d4c13a5594c5c8b4cba51
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e1abba60063d4c13a5594c5c8b4cba51
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e1abba60063d4c13a5594c5c8b4cba51
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=f85dbf06-a869-414c-afc5-bb01869e9156
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=f85dbf06-a869-414c-afc5-bb01869e9156
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=f85dbf06-a869-414c-afc5-bb01869e9156
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2ceb5e9bf10f4d42b5c54717eb4dde3d
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2ceb5e9bf10f4d42b5c54717eb4dde3d
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2ceb5e9bf10f4d42b5c54717eb4dde3d
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=32225682-f98e-4996-971b-e438060d7902
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=32225682-f98e-4996-971b-e438060d7902
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=32225682-f98e-4996-971b-e438060d7902
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=32225682-f98e-4996-971b-e438060d7902
http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp
http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp
http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp
http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp
http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=7ec090fe5d2f4608a60c8ec709f8ec09
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=7ec090fe5d2f4608a60c8ec709f8ec09
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=3835762b-365f-4ac5-80fa-f5583ea914ac
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=3835762b-365f-4ac5-80fa-f5583ea914ac
http://produtordeagua.ana.gov.br/Principal.aspx
http://produtordeagua.ana.gov.br/Principal.aspx
http://produtordeagua.ana.gov.br/Principal.aspx
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=6f1c6551a61e42ceb8bd77ba0e784d99
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=3ec60e4f-85ea-4ba7-a90c-734b57594f90
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=04b29613a5564d05bc23962fc89e9c29
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=c800a4bf-455a-4714-b1be-823aa675d585
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=241504bf107748db8a020a06ca1d18f2
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=5c5e5f7a-6bac-40c9-a9aa-f2f4885671cf
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/default.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/default.aspx
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=74e5b248cf4b46eba99cdbe8b7226176
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=addba96d-42ce-4142-814e-3dcd4ef302d6
http://monitordesecas.ana.gov.br/
http://monitordesecas.ana.gov.br/
http://monitordesecas.ana.gov.br/
http://monitordesecas.ana.gov.br/
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=fbe2fe181e1c45beb72efce25e924823
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=41f4f780-dcda-43d5-80e3-5c9042eb718a
http://sar.ana.gov.br/Home
http://sar.ana.gov.br/Home
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

Vulnerabilidade a 
inundações 

Vulnerabilidade a 
Inundações do Brasil 

   dez-17 1 SOE/COVEC Geraldo SHP, WMS, PDF     

Bacias críticas 

Bacias e Trechos de 
Especial Interesse 
para a Gestão de 
Recursos Hídricos 

   dez-17 1 SPR/CCOGI 
Marcela/Ale
xandre 

SHP, WMS, PDF     

Estágio de 
elaboração dos 
planos de recursos 
hídricos 

Planos de Recursos 
Hídricos 

Planejamento 
de Recursos 
Hídricos 

Planos de 
recursos hídricos 
e 
enquadramento 
dos corpos de 
água 

 dez-17 1 SPR/CCOGI Gaetan WMS, XLS, PDF 3 
Plano Nacional de 
Recursos Hídricos - 
PNRH 

Balanço hídrico 
quantitativo 

Balanço Hídrico 
Quantitativo 

   dez-17 1 SPR/CCOGI Alexandre SHP, WMS, PDF     

Balanço quali-
quantitativo 

Balanço Hídrico 
Quali-Quantitativo 

   dez-17 1 SPR/CCOGI Alexandre SHP, WMS, PDF     

Corpos hídricos 
superficiais e 
dominialidade 

Corpos Hídricos 
Superficiais 

   dez-17 1 SPR/CCOGI Daniel SHP, WMS, PDF     

Demandas 

Demandas Hídricas 
Consuntivas 

   dez-17 1 SPR/CCOGI Alexandre SHP, WMS, PDF     

Divisões de bacias Divisão de Bacias 

 
Base 
hidrográfica 
ottocodificada 

 dez-17 1 SPR/CCOGI Daniel SHP, WMS, PDF 150 

SNIRH - Mapas de 
Hidrografia e Limites 
de Bacias 
Hidrográficas, 
Regiões 
Hidrográficas, Rio 
São Francisco 

    
Conjuntura dos 
Recursos 
Hídricos 

    dez-17 1 SPR/CCOGI Alexandre PDF 15 
Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no 
Brasil 

Balanço hídrico 
qualitativo 

Balanço Hídrico 
Qualitativo 

   dez-17 1 
SPR/CCOGI e 
CQUAL 

Alexandre/C
élio 

SHP, WMS, PDF     

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=987367629d6a4bb18e876630347cec4a
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=987367629d6a4bb18e876630347cec4a
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=2cfa808b-b370-43ef-8107-5c3bfd7acf9c
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=2cfa808b-b370-43ef-8107-5c3bfd7acf9c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=acecc27c317a4bbe8b9ed4470fbd97bd
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=e2a92a3e-32d2-4be3-a4c8-383941bfc8ba
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=e2a92a3e-32d2-4be3-a4c8-383941bfc8ba
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=e2a92a3e-32d2-4be3-a4c8-383941bfc8ba
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=e2a92a3e-32d2-4be3-a4c8-383941bfc8ba
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=29ef3cf04a584c0da35cf267ae69d0ea
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=29ef3cf04a584c0da35cf267ae69d0ea
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=29ef3cf04a584c0da35cf267ae69d0ea
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=29ef3cf04a584c0da35cf267ae69d0ea
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=976eb381-2453-4664-9d31-8647210c5e76
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=976eb381-2453-4664-9d31-8647210c5e76
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/planejamentoRH.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/planejamentoRH.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/planejamentoRH.aspx
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ac0a9666e1f340b387e8032f64b2b85a
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ac0a9666e1f340b387e8032f64b2b85a
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=35f247ac-b5c4-419e-9bdb-dcb20defb1f4
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=35f247ac-b5c4-419e-9bdb-dcb20defb1f4
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=7cdec1481509484c98de92df11a9b562
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=7cdec1481509484c98de92df11a9b562
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=33722737-dc4a-466f-a2f4-d4e16642acec
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=33722737-dc4a-466f-a2f4-d4e16642acec
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ef7d29c2ac754e9890d7cdbb78cbaf2c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ef7d29c2ac754e9890d7cdbb78cbaf2c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ef7d29c2ac754e9890d7cdbb78cbaf2c
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=2fb4464c-fc83-41d0-b63a-d020395a4a99
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=2fb4464c-fc83-41d0-b63a-d020395a4a99
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=ff60fc3bec2a4e8b988987df9444b3c2
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=4b9960a4-6436-43d7-9beb-bad256f090fc
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=4b9960a4-6436-43d7-9beb-bad256f090fc
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=9cc5900ceb0d4c279305d43197980dd8
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=fe192ba0-45a9-4215-90a5-3fba6abea174
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=60543
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=60543
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=60543
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=57267da1a19a4a1683dc8e2d0f6fea67
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=57267da1a19a4a1683dc8e2d0f6fea67
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=56591fdb-163b-4cb5-abe1-c8c6b8894880
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=56591fdb-163b-4cb5-abe1-c8c6b8894880


    

45 

 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

Situação do 
abastecimento 
urbano de água 

Abastecimento 
Urbano de Água 

Atlas Brasil - 
Abastecimento 
Urbano de Água 

Atlas Brasil: 
abastecimento 
urbano de água: 
panorama 
nacional 

 dez-17 1 SPR/CESET 
Ana 
Catarina 

SHP, WMS, PDF, 
XLS 

5939 

Serviços de 
Fornecimento de 
Água Tratada e 
Saneamento, 
Solicitação de Dados 
de Empresas 
Concessionárias de 
Serviços de Água e 
Saneamento 

Água superficial 

Disponibilidade 
Hídrica Superficial 

   dez-17 1 SPR/COHID Teresa SHP, WMS, PDF     

Chuva Precipitação 

Sistema de 
Informações 
Hidrológicas 

  dez-17 1 SPR/COHID Saulo 
SHP, WMS, GDB, 
DXF, DWG, DGN, 
TXT 

    

Irrigação 

Pivôs Centrais de 
Irrigação 

 

Levantamento da 
agricultura 
irrigada por pivôs 
centrais no 
Brasil - 2014 

 dez-17 1 SPR/CPLAN Thiago 
SHP, WMS, KMZ, 
XLS, PDF 

36 

Uso de Recursos 
Hídricos - Demandas 
para Diferentes 
Finalidades, Inclusive 
Irrigação 

Área Irrigada de 
Cana-de-Açúcar 

Cana-de-Açúcar 
Irrigada no Centro-
Sul do Brasil 

   dez-17 1 SPR/CPLAN Thiago SHP, WMS, PDF     

PRH - Paranaíba - 
Plano de Recursos 
Hídricos e do 
Enquadramento do 
Rio Paranaíba (2 
mapas) 

PRH-Paranaíba 
(Plano de Recursos 
Hídricos e do 
Enquadramento da 
Bacia Hidrográfica do 
Rio Paranaíba) 

 

Plano de 
recursos hídricos 
e do 
enquadramento 
dos corpos 
hídricos 
superficiais da 
bacia 
hidrográfica do 
rio Paranaíba 

 dez-17 1 SPR/CPLAN Thiago 
SHP, TIF, WMS, 
PDF, JPG 

    

PRH Grande - 
Sobrevôo de 
reconhecimento 

Bacia do Rio Grande 
(Sobrevoo de 
Reconhecimento) 

   dez-17 1 SPR/CPLAN 
Márcio/Luci
ana 

WMS, JPG, KMZ, 
PDF 

    

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=75fb6a664f5d458bb9a504964e95d1fd
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=75fb6a664f5d458bb9a504964e95d1fd
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=75fb6a664f5d458bb9a504964e95d1fd
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=575df5de-4c8b-4be6-9e1b-2a8c996fd555
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=575df5de-4c8b-4be6-9e1b-2a8c996fd555
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=3636
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=3636
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=3636
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=3636
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=3636
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=3a78c627739e448f8ea7e3e6aa9b7a1b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=0c75f8eb-f5c7-4643-9f91-5bf86a09fb63
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=0c75f8eb-f5c7-4643-9f91-5bf86a09fb63
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=da8c9edf91804682b269e9d631117619
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=befdedc6-d753-4f09-a309-8957d7fe5f61
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=c4761c262917448ca79d78f8963052dd
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=e2d38e3f-5e62-41ad-87ab-990490841073
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=e2d38e3f-5e62-41ad-87ab-990490841073
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=67260
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=67260
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=67260
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=67260
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=67260
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bdc4d389a84a44fe9e3729cb54da9ef3
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bdc4d389a84a44fe9e3729cb54da9ef3
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=7f909b5e-e22e-482c-8c9b-e00d998868ff
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=7f909b5e-e22e-482c-8c9b-e00d998868ff
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=7f909b5e-e22e-482c-8c9b-e00d998868ff
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2af97640668046da8dc2d75b3d0f6d48
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2af97640668046da8dc2d75b3d0f6d48
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2af97640668046da8dc2d75b3d0f6d48
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2af97640668046da8dc2d75b3d0f6d48
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2af97640668046da8dc2d75b3d0f6d48
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=2af97640668046da8dc2d75b3d0f6d48
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1f0f8ce7-f6d5-4ab6-a74d-083d8839da12
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1f0f8ce7-f6d5-4ab6-a74d-083d8839da12
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1f0f8ce7-f6d5-4ab6-a74d-083d8839da12
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1f0f8ce7-f6d5-4ab6-a74d-083d8839da12
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1f0f8ce7-f6d5-4ab6-a74d-083d8839da12
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=1f0f8ce7-f6d5-4ab6-a74d-083d8839da12
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=62356
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=bc18acffc4c341faa10af5c2a42f4a99
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=91981652-2881-4d90-9c12-e2ddff161cd0
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=91981652-2881-4d90-9c12-e2ddff161cd0
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=91981652-2881-4d90-9c12-e2ddff161cd0
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

PRH Paranapanema 

Bacia do Rio 
Paranapanema 
(Sobrevoo de 
Reconhecimento) 

   dez-17 1 SPR/CPLAN 
Edgar/Thiag
o 

WMS, JPG, KMZ, 
PDF 

    

Indicadores de 
qualidade 

Indicadores de 
Qualidade de Água 
(2011 a 2014) 

Portal da 
Qualidade das 
Águas 

Panorama da 
qualidade das 
águas 
superficiais do 
Brasil: 2012 

 dez-17 1 SPR/CQUAL Marcelo SHP, WMS, PDF 136 Qualidade das Águas 

Enquadramento Enquadramento PNQA 

Planos de 
recursos hídricos 
e 
enquadramento 
dos corpos de 
água 

 dez-17 1 
SPR/CQUAL e 
CCOGI 

Célio/Amori
m 

SHP, WMS, PDF     

Rede nacional de 
monitoramento de 
qualidade da água 

Evolução da Rede de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água 

Portal da 
Qualidade das 
Águas 

  dez-17 1 
SPR/CQUAL e 
SGH/CRNQA 

Célio/Maurr
en 

SHP, WMS     

Declarações de 
Reserva de 
Disponibilidade 
Hídrica para 
Aproveitamentos 
Hidrelétricos - DRDH 

Declaração de 
Reserva de 
Disponibilidade 
Hídrica para 
Aproveitamentos 
Hidrelétricos (DRDH) 

DRDH 

  dez-17 1 SRE/COOUT André Pante WMS, PDF 21 
Disponibilidade 
Hídrica - DRDH 

Outorgas de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos 

Outorgas de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos 

Coordenação de 
Outorga 

Outorga de 
direito de uso de 
recursos hídricos 

 dez-17 1 SRE/COOUT 
Luciano 
Meneses 

WMS, PDF, CSV 606 

Outorga de Direito de 
Uso de Recursos 
Hídricos, Outorga 
para Psicultura - 
Decreto 4.895/2003, 
Questões referentes 
ao Sistema 
Cantareira - 
Esclarecimentos 

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e93c1dfeee4b4d3385860973a32bd24f
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=43934e7d-fd72-40e3-ad54-ff9b8b332b3b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=43934e7d-fd72-40e3-ad54-ff9b8b332b3b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=43934e7d-fd72-40e3-ad54-ff9b8b332b3b
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=43934e7d-fd72-40e3-ad54-ff9b8b332b3b
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=b3d9cbc0b05b466a9cb4c014eba748b3
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=b3d9cbc0b05b466a9cb4c014eba748b3
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=647706bb-bbad-4b99-8413-6b4f48697521
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=647706bb-bbad-4b99-8413-6b4f48697521
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=647706bb-bbad-4b99-8413-6b4f48697521
http://portalpnqa.ana.gov.br/
http://portalpnqa.ana.gov.br/
http://portalpnqa.ana.gov.br/
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=5955
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=5955
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=5955
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=5955
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=5955
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=d9d45d106db4497d8d334661a30f537d
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=d176c3eb-a88c-4120-ab39-2577c703a596
http://portalpnqa.ana.gov.br/default.aspx
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6977
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e745db7488f64e1a9a2e4e150e41b08e
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e745db7488f64e1a9a2e4e150e41b08e
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e745db7488f64e1a9a2e4e150e41b08e
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=5f5da94d-f61b-4706-857f-63f7152618eb
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=5f5da94d-f61b-4706-857f-63f7152618eb
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=5f5da94d-f61b-4706-857f-63f7152618eb
http://portalpnqa.ana.gov.br/
http://portalpnqa.ana.gov.br/
http://portalpnqa.ana.gov.br/
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=dd2a505256c348d0a3039f429ebe869c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=dd2a505256c348d0a3039f429ebe869c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=dd2a505256c348d0a3039f429ebe869c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=dd2a505256c348d0a3039f429ebe869c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=dd2a505256c348d0a3039f429ebe869c
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=dd2a505256c348d0a3039f429ebe869c
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=8c1c2099-5f47-4b48-97df-e62660884670
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=8c1c2099-5f47-4b48-97df-e62660884670
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=8c1c2099-5f47-4b48-97df-e62660884670
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=8c1c2099-5f47-4b48-97df-e62660884670
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=8c1c2099-5f47-4b48-97df-e62660884670
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=8c1c2099-5f47-4b48-97df-e62660884670
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/drdh.aspx
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d29ec24cc49df89965f05fc5b96b9
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d29ec24cc49df89965f05fc5b96b9
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d29ec24cc49df89965f05fc5b96b9
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=a13c9093-34bd-403f-88db-6ffbad2069e6
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=a13c9093-34bd-403f-88db-6ffbad2069e6
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=a13c9093-34bd-403f-88db-6ffbad2069e6
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6944
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6944
http://biblioteca.ana.gov.br/index.asp?codigo_sophia=6944
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

        

HIDRO - 
Monitoramento 
Convencional da 
Rede 
Hidrometeorológica 
Nacional 

jun-18 2 SGH/COHID Walszon       

        

Telemetria - 
Monitoramento 
Hidrometeorológico 
em Tempo Real 

jun-18 2 SGH/COHID Walszon       

        

SAR - 
Acompanhamento de 
Nível/Volume de 
Reservatórios  

jun-18 2 SOE/CORSH 
Antonio 
Augusto 

      

        

HIDROSAT - 
Monitoramento de 
Parâmetros 
Hidrológicos por 
Satélite 

jun-18 2 SGH/COHID Walszon       

        

CNARH40 - Usuários 
de Recursos Hídricos 
Federais e Estaduais 

jun-18 2 SFI/COCAD Raquel   72 

Cadastro Nacional de 
Usuários de 
Recursos Hídricos - 
CNARH 

        

Sistema de 
Inspeçoes Regulares 
de Barragens cuja 
Segurança é 
Fiscalizada pela ANA 

jun-18 2 SFI/COFIS Josimar       

        

Cobrança - Cobrança 
pelo Uso dos 
Recursos Hídricos 

jun-18 2 SAS/CSCOB Giordano       

        

Suporte a Decisão 
para Outorga (SSDO) 
- Uso dos Recursos 
Hídricos 

jun-18 2 SRE/COREG 
Bruno 
Collischonn 
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Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 
do SNIRH (acesso 

via hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível no Portal 

de Metadados 
(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível no 
Portal da ANA 

(acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de 
Dados 

Disponível na 
Biblioteca da 

ANA (acesso via 
hiperlink) 

Conjunto de Dados 
Disponível em 

Sistema da ANA 
(acesso via STI) 

Meta de 
Publicação 

Priorização 
UORG 

Responsável 
Ponto de 
Contato 

Formato dos 
Dados 

atualmente 
disponíveis 

Total de 
Solicitações ao 
SIC (Jun/2012 a 

Mai/2017) 

Assuntos segundo 
Catalogação do SIC 

       

CEIA - Consumo de 
Energia na Irrigação 
e Aquicultura 

jun-18 2 SRE/COMAR Wesley       

        

Tanque Rede - 
Outorga em Tanque 
Rede 

jun-18 2 SRE/COOUT Luciano       

        

SNISB - Cadastro 
Nacional de 
Barragens 

jun-18 2 SRE/COSER Fernanda       

        

Atlas Brasil - 
Abastecimento 
Urbano de Água 

jun-18 2 SPR/CESET Elizabeth   51 
ATLAS de 
Abastecimento 
Urbano de Água  

    REGLA Jun-18 2 SRE/COOUT Luciano    

        
SABERH - Ações de 
Capacitação 

jun-18 2 SAS/CCAPS Taciana       

        

SISPLANA - Ações, 
Projetos, Contratos, 
Convênios e 
Orçamento dez-17 3 

GGES/CPLIN Elisa  

  

  

  

        

Arrecadação - 
Arrecadação da 
Cobrança  dez-17 3 

SAF/COGEF João Luiz  
  

  
  

        
Sistema de Recursos 
Humanos dez-17 3 

SAF/CGGEP Neuza 
  

  
  

        
Base de dados do 
Sistema SOPHIA dez-17 3 

SAF/CEDOC Luciano  
  

  
  

        

Próton Digital - 
Sistema de Arquivo e 
Tramitação de 
Processos e 
Documentos dez-17 3 

SAF/CEDOC Luciano  
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