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Contextualização da 
pesquisa1



O QUE É UM RELATÓRIO CONJUNTURA?

• O Relatório Conjuntura é o documento referência para o 
acompanhamento sistemático da situação dos recursos 
hídricos, por meio de um conjunto de indicadores e 
estatísticas sobre a água e sua gestão.  

• Trata-se de uma fonte estruturada de dados e informações 
disponibilizada a toda a sociedade.



O QUE É UM RELATÓRIO CONJUNTURA?

• A periodicidade do relatório é anual e a publicação segue um 
ciclo de quatro anos.

• No primeiro ano é publicado um "relatório pleno" que traz 
uma análise retrospectiva da situação e da gestão dos recursos 
hídricos nos últimos quatro anos ou, quando possível, em um 
período de tempo maior.



OBJETIVO

Os objetivos centrais de um Relatório de Conjuntura periódico 
e permanente são:

• Permitir o acompanhamento sistemático da situação dos 
recursos hídricos; e

• Disponibilizar aos gestores e ao público em geral uma visão 
abrangente da situação do Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.



OBJETIVO

Objetivos do SNIRH

• Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações 
sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos 
hídricos;

• Atualizar permanentemente as informações sobre 
disponibilidade e demanda de recursos hídricos;

• Fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos 
Hídricos.

• Acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade



OBJETIVO

Objetivos da Pesquisa

• Propor uma metodologia para confecção de um 
Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos que 
possa ser aplicado aos Estados brasileiros e; 

• Desenvolver o Relatório de Conjuntura dos Recursos 
Hídricos do Estado do Paraná.



Metodologia empregada 
na pesquisa2



PESQUISA BIBLIOGRÁFICA



Pesquisa bibliográfica

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA



Sistema de Informação para Gerenciamento do Recursos 
Hídricos

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA



• Sistema Nacional de Informaçãoes sobre Recursos Hídricos

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA



• Reuniões técnicas;

• Questionário;

• Visita do Supervisor da ANA – Alexandre Lima

• Discussões em grupo;

METODOLOGIA



QUESTIONÁRIO

• Relatório Pleno ou um Informe do PLERH/PR

• Responsabilidade pela elaboração

• Comissão de acompanhamento

• Periodicidade da publicação

• Público alvo

• Estrutura/conteúdo

• Bases de informações

• Layout da publicação

• Produtos gerados



FICHAMENTO (2009-2016)



• Item 4: Diagnóstico 2

• Palavras-chave: Precipitação; Vazão.

• Conceito de ano hidrológico;

• Média histórica das precipitações no Estado – Jan/dez;

• Média histórica das precipitações por bacias hidrográficas;

• Hietogramas/hidrogramas de pico de precipitações por bacias 
hidrográficas;

• Precipitações e vazões por bacias hidrográficas;

• Precipitações, vazões médias e disponibilidade hídrica por 
bacia hidrográfica;

• Classificação das precipitações e das vazões anuais entre 2012 
e 2016 e seus respectivos tempos de retorno;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



FICHAMENTO (2017)



LISTA DE FIGURAS



FICHA DE CONTEÚDO



MODELO



SICoD



Resultados2



RESULTADOS

1) O primeiro Conjuntura funcionará como um 
Relatório Pleno e, portanto, deverá dispor do 
conteúdo equivalente. 

2) O primeiro Conjuntura será um Marco-Zero nas 
novas publicações do Estado, para tanto ele irá 
atualizar a lacuna temporal de informações que se 
estende desde 2010, data da publicação do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos.



RESULTADOS

3) A responsabilidade sobre a elaboração será da
Diretoria de Gestão de Bacias Hidrográficas com a
coordenação direta do Departamento de Apoio
Técnico e do Departamento de Articulação e
Mobilização. Além disso, a Diretoria Técnica de
Saneamento e a Diretoria de Planejamento e
Controle de Uso das Águas darão suportes junto aos
seus respectivos Departamentos.



Diretoria de Gestão de 
Bacias Hidrográficas

Diretoria Técnica e de 
Saneamento

Departamento de 
Controle de Erosão, 

Cheias e Projetos 
Especiais

Diretoria de 
Planejamento e 

Controle do Uso das 
Águas

Departamento de 
Controle de Erosão, 

Cheias e Projetos 
Especiais

Departamento de 
Outorga e Fiscalização 
de Recursos Hídricos

Departamento de 
Hidrologia

Departamento de 
Hidrometria

Departamento de 
Sistemas de Informação 
de Recursos Hídricos e 

Geoprocessamento

Departamento de 
Apoio Técnico

Departamento de 
Articulação e 
Mobilização

Coordenar

Auxiliar

CERH

RESULTADOS



• Diretoria de Gestão de Bacias Hidrográficas:

• Departamento de Apoio Técnico;

• Departamento de Articulação e Mobilização.

• Diretoria Técnica e de Saneamento:

• Departamento de Controle de Erosão, Cheias e Projetos Especiais.

• Diretoria de Planejamento e Controle do Uso das Águas:

• Departamento de Controle de Erosão, Cheias e Projetos Especiais;

• Departamento de Outorga e Fiscalização de Recursos Hídricos;

• Departamento de Hidrologia;

• Departamento de Hidrometria;

• Departamento de Sistemas de Informação de Recursos Hídricos e 
Geoprocessamento.

RESULTADOS



RESULTADOS

4) Sobre a viabilidade de estabelecer uma Comissão 
de Acompanhamento e aprovação do Relatório 
Conjuntura, foi proposto que sejam realizadas 
apenas reuniões técnicas de acompanhamento.

5) Foi sugerido ainda que o mesmo seja submetido 
para apreciação do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos.

6) O ano da publicação será 2019. 

7) O ano base, ou ano hidrológico será 2018. 



RESULTADOS

8) Sobre a periodicidade da publicação não há uma 
definição final.

9) Optou-se para trabalhar um texto que pudesse ser 
apreciado tanto pela sociedade em geral quanto 
pela comunidade técnica e científica

10) A estrutura de conteúdo será integrada como o 
proposto pelo Conjuntura 2017.

11) Como base de informações serão utilizadas 
prioritariamente a base do SNIRH sendo 
complementado quando necessários com as 
informações das bases de dados locais.



11) Quanto layout da publicação e os produtos 
gerados foram definidas as seguintes 
características:

a) Número de páginas (limite): 130;

b) Diagramação: Com infográficos; 

c) Formato de publicação: Digital e impresso

d) Tamanho: A4             

e) Imagens: Ilustrações;

RESULTADOS



• No total foram fichados 180 assuntos e temas de relevância 
para a construção do Relatório de Conjuntura. A partir 
desses 180 temas foi construído um documento 
denominado Conteúdo Programático. O objetivo do 
documento é identificar o tema e relacioná-lo a construção 
textual. 

• Outro recurso desenvolvido durante o fichamento foi a 
catalogação de todas as figuras relevantes para a construção 
do Conjuntura Estadual, ao todo foram catalogadas em uma 
planilha 88 Figuras de interesse para o estudo, conforme o 
quadro a seguir. 

RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



• O modelo para construção do 
texto técnico foi elaborado a 
partir da sistemática e da 
codificação desenvolvida. 
Trata-se de um arquivo Word,
compartilhado na rede interna 
do Instituto de Águas do 
Paraná, que possibilitará a 
construção coletiva. Nele 
estão descritos os itens que 
precisam ser preenchidos para 
a construção do texto.

RESULTADOS



BASE DE INFORMAÇÕES



1. Construção do Projeto de Pesquisa.

1.1 Semana de ambientação junto ao IPEA
1.2 Elaboração da proposta de Plano e Trabalho
1.3 Discussão do Plano de Trabalho com os Gestores Estaduais e 
Supervisores da ANA 
1.4 Elaboração da Proposta final de Plano de Trabalho 
1.5 Definição de um cronograma de trabalho junto ao órgão 
estadual

Plano de Trabalho do Projeto



2. Desenvolvimento da Pesquisa

2.1  Ambientação no órgão Estadual e estudo sobre SEGRH do Estado do 
Paraná. 

2.2 Organizar periodicamente uma Reunião técnica de acompanhamento das 
atividades de pesquisa. 

2.3 Definir uma metodologia de pesquisa adequada a sistematização dos 
dados disponibilizados.

2.4 Definir metodologia para confecção do Produto Final.
2.5 Realização de Oficinas com os técnicos da ANA para subsidiar a construção 

do Conjuntura de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, assim como 
discutir o resultado final.

2.6 Definir o layout e a base do formato gráfico do documento,

Plano de Trabalho do Projeto



Continuidade da pesquisa4



1. Finalizar as fichas para o conteúdo programático;
2. Confeccionar o “Manual para a Elaboração do 

Conjuntura dos Recursos Hídricos para os Estados”;
3. Iniciar o texto técnico do Conjuntura.

Continuidade da Pesquisa
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