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ANA é a agência nacional reguladora 
de águas e saneamento do Brasil, 
criada pela Lei nº 9.984/2000 
alterada pela Lei nº 14.026/2020. 

Implementa a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, coordena o 
Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos e é responsável 
pela instituição de normas de 
referência para a regulação dos 
serviços públicos de saneamento 
básico

Introdução



?

• Encontrar o que procuramos 
de forma rápida; 

• Comparar dados, encontrar 
erros e solucionar dúvidas;

• Minimizar custos;

• Eliminar a necessidade de 
produção de novos dados; 

• Facilitar a comunicação entre 
instituições.

Para que servem 
metadados?

Metadados na ANA



constituída pelos dados geográficos em si, armazenados em repositórios; pelos metadados que os descrevem; 

por catálogos, que tornam os dados passíveis de serem descobertos por meio da pesquisa nos metadados; e por 

ferramentas que permitem a visualização dos dados na web (webmapping viewers) ou por meio de 

webservices, que podem ser acessados diretamente em aplicações SIG. 

Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE)
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Lei de Acesso a Informação, 
Lei nº 12.527 de 2011

Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais, Decreto nº 

6.666 de 2008

Infraestrutura Nacional de 
Dados Abertos, Decreto nº 

8.777 de 2016
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Parceria para Governo 
Aberto (2018)

Portal





http://www.ana.gov.br/metadados

http://www.ana.gov.br/metadados


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

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




https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjY1OGRlN2MtNzllNC00OWQxLWIzOTAtZWU1ZTUyY2IzN2M0IiwidCI6ImUwYmI0MDEyLTgxMGItNDY5YS04YjRkLTY2N2ZjZDFiYWY4OCJ9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjY1OGRlN2MtNzllNC00OWQxLWIzOTAtZWU1ZTUyY2IzN2M0IiwidCI6ImUwYmI0MDEyLTgxMGItNDY5YS04YjRkLTY2N2ZjZDFiYWY4OCJ9


www.snirh.gov.br/
Novo Portal de Metadados

http://www.snirh.gov.br/


https://metadados.snirh.gov.br/

https://metadados.snirh.gov.br/










Parceria para Governo Aberto (OGP)

http://governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro

4º Plano de Ação Brasileiro (2018-2020)

http://governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro


Compromisso 10 – Governo Aberto e Recursos Hídricos

Envolvidos:
• CGU
• ANA
• MMA/MDR
• MAPA
• WRI
• Artigo 19
• Fund. Esquel
• Obs. Gov. Aguas
• USP

*Situação em 10/2020

“Aperfeiçoar o Sistema Nacional 
de Informações de Recursos 
Hídricos (SNIRH) com vistas ao 
fortalecimento dos Comitês em 
áreas críticas para gestão 
integrada dos Recursos”



LIÇÕES E DESAFIOS
Obtidos a partir da experiência 
da ANA com metadados

É importante ter uma 
forma de contato direto e 
permanente com o público

1

É fundamental a 
descentralização, expansão e 
manutenção do conteúdo 
atualizado

2

É adequado que cada dado 
ou recurso esteja associado 
ao respectivo metadado

3

É necessário além de 
dados e metadados incluir 
dicionários de dados e 
serviços

4

5
É imprescindível a qualquer 
sistema de informação a 
catalogação de metadados



Obrigado!

#AÁguaÉUmaSó

Contato: metadados@ana.gov.br


