
 

 

ETAPA 2  

SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E RECONHECIMENTO 

DE CAMPO

Na 4ª edição do boletim informativo 

“Fluindo com o rio”, apresentamos o 

resumo das atividades realizadas em 

janeiro/2022, dentro da Etapa 2 dos 

PRHBHL. 

Durante o mês de janeiro de 2022, deu-se 

continuidade ao levantamento e 

sistematização dos dados a serem 

utilizados na elaboração dos PRHBHL, 

além da execução do reconhecimento de 

campo. Também foi elaborada a lista 

preliminar de atores sociais em recursos 

hídricos, os quais devem ser alvo das 

atividades de mobilização e comunicação 

social na Fase de Diagnóstico. Todas 

estas informações são apresentadas nos 

Relatórios Parciais 02 (RP2) e em breve 

estarão disponíveis aos membros dos 

Comitês. 

Os dados e as informações foram 

coletados, analisados e estão 

organizados de acordo com os temas e 

variáveis apresentados ao logo dos RP2. 

Visando orientar a localização e o uso 

deste conjunto de dados, foi elaborada 

uma planilha de metadados, que 

apresenta informações como: fonte, 

formato do arquivo em que o dado é 

apresentado (.xlsx; .shp; .pdf), área de 

abrangência e escala.  

Na Etapa 3 – Estudo Hidrológico, é 

prevista a primeira entrega do SIG-Plano. 

Os dados geoespaciais presentes em 

cada entrega do SIG-Plano serão 

acompanhados de uma planilha similar a 

planilha de metadados citada acima. 

O reconhecimento de campo no Litoral Sul 

foi executado entre os dias 25/01/2022 e 

28/01/2022. No Litoral Norte, a atividade 

era prevista para ocorrer no período entre 

31/01/2022 e 04/02/2022. No entanto, não 

foi possível concluir toda a atividade, pois 

a equipe da Água e Solo testou positivo 

para covid-19 em 02/02/2022 e precisou 

entrar em isolamento. Apesar do ocorrido, 

conclui-se que a atividade atingiu seus 

objetivos, mas as contribuições do GTE e 

dos membros dos CBHs continuam sendo 

fundamentais para aprimorar a 

elaboração do diagnóstico das bacias 

litorâneas. Além disso, em relação aos 

pontos não visitados no Litoral Norte, 

espera-se que seja possível visitá-los no 

decorrer da Fase de Diagnóstico, a 

depender da evolução da situação de 

pandemia. 

A lista preliminar dos atores sociais de 

maior relevância para a gestão de 

recursos hídricos no Litoral Norte possui 

86 nomes, enquanto a do Litoral Sul 

possui 41. As atividades de mobilização e 

comunicação social buscarão impactar os 

atores presentes nestas listas.  

Concluindo a Etapa 2, tem-se o início das 

Etapas 3 e 4, que compõem a Fase de 

Diagnóstico e serão desenvolvidas em 

paralelo. Não deixe de acompanhar 

nossas redes sociais para ficar por dentro! 

Link para redes sociais e mapa do 

reconhecimento de campo. 

https://linktr.ee/prhbaciaslitoraneaspb
https://linktr.ee/prhbaciaslitoraneaspb

