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Relatório nº 01 – 2017  

 

  Em cumprimento ao disposto no item 8 do Plano de Dados Abertos – PDA da 

Agência Nacional de Águas – ANA, apresento o Relatório quanto ao cumprimento das metas 

estabelecidas, até dezembro de 2017. 

  O Relatório observa o cumprimento do Plano de Ação e do seu Cronograma, 

constantes do item 9 e do subitem 9.1 do PDA.  

  As atividades e ações previstas no PDA, para os meses de agosto a outubro de 

2017, foram cumpridas na integralidade. Os dados desta Agência já disponíveis, nos formatos 

adequados, foram disponibilizados a todos os interessados, na página oficial na Internet, neste 

mês de dezembro. Foram disponibilizados na página desta Agência aqueles dados que já se 

encontram no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que são: 

  - Bacias Hidrográficas Ottocodificadas (Otto Nível 1) 

  - Bacias Hidrográficas Ottocodificadas (Otto Nóvel 2) 

  - Unidades de Planejamento Hídrico 

  - Bacia Hidrográfica Ottocodificada Multiescalas 2013 

- Massas d’Água (Espelhos d’Água) 

- Bacias Hidrográficas DNAEE 

- Sub-bacias Hidrográficas DNAEE 

- Sistemas Aquíferos Porosos 

- Regiões Hidrográficas  

  De acordo com o Plano de Ação e o seu cronograma, teríamos para os meses de 

novembro e dezembro de 2017 as seguintes atividades específicas correspondentes à 

infraestrutura para abertura de dados: 

  I – Definição das ferramentas para abertura de dados (de novembro/2017 a 

janeiro/2018); 

  II – Implantação das ferramentas para abertura de dados (dezembro/2017 e 

janeiro/2018); 

  III - Definição de mecanismos automatizados de disponibilização dos dados 

(dezembro/2017 e janeiro/2018) 

  A Superintendência de Tecnologia da Informação, responsável por essas 

atividades, instada a se pronunciar quanto ao cumprimento, assim respondeu: 

  I – Foi apresentada como solução técnica para uma nova abordagem para a 

divulgação de dados abertos pela ANA o OpenData da ESRI. Esta tecnologia é sustentada pelo 

Contrato 074/2015, celebrado entre a ANA e a IMAGEM (representante brasileira da ESRI). O 

OpenData é acessível através do endereço: http://dadosabertos-

http://dadosabertos-portalsnirh.opendata.arcgis.com/


portalsnirh.opendata.arcgis.com/. Este site ainda não está disponível ao público geral por razão 

de estar em processo de alimentação de dados. Para acessá-lo, é necessário um login interno 

até que o mesmo esteja finalizado e autorizado pelas instâncias competentes na ANA; 

  II – Atualmente o site conta com 97 conteúdos, em sua maioria de cunho 

geográfico; 

  III - Toda a plataforma conta com uma integração através de serviços web que 

permitem disponibilizar, por exemplo, tabelas entregues diretamente por meio de conexão ao 

banco de dados do SISPLANA, com a situação dos contratos, ou mesmo, uma lista com todas as 

outorgas válidas emitidas pela ANA; 

  Não há recomendações quanto a medidas necessárias à implementação e ao 

aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos. Havendo alguma recomendação por parte dos 

órgãos governamentais responsáveis pelo controle e supervisão de da Política de Dados 

Abertos, será repassada aos responsáveis internos. 

  Brasília, 29 de dezembro de 2017. 

 

  Ademar Passos Veiga 
  Autoridade designada pelo art. 40 da LAI 
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