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SIGLAS E DEFINIÇÕES 

 

 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MI - Ministério da Integração Nacional. 

ANA - Agência Nacional de Águas 

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial 

ONG - Organização Não Governamental. 

PROÁGUA NACIONAL - Projeto Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos. 

UEGP/PE - Unidade Estadual de Gerenciamento do Projeto em Pernambuco. 

UGPG/ PROÁGUA - Unidade de Gerenciamento do Projeto em Brasília. 

SRH/PE - Secretaria de Recursos Hídricos. 

CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento 

TERMOS DE REFERÊNCIA (TDR) - Conjunto de informações técnicas e prescrições 

estabelecidas preliminarmente pelo Cliente, no sentido de definir e caracterizar as diretrizes, o 

programa e a metodologia relativos ao trabalho ou serviço a ser executado. 

PLANO DE TRABALHO - Deverá conter os métodos de estudo e de avaliação a serem 

adotados no trabalho. Deverá, ainda, descrever detalhadamente cada uma das atividades 

propostas, incluindo um fluxograma das atividades e os produtos a serem gerados. 

 

 

 



1. OBJETIVOS  

 

1.1. GERAL 

 
O estudo tem por objetivo a Elaboração do Plano Hidroambiental – PHA da Bacia do Rio 
Capibaribe, composto de Diagnóstico, Cenários Tendenciais e Sustentáveis, Planos de 
Investimentos e Base de Dados Sistematizada, visando à revitalização e reversão dos processos 
de degradação da bacia, com vistas à melhoria da qualidade e quantidade da água. 

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 

 Consolidar as informações hídricas e ambientais sobre a Bacia do Rio Capibaribe, para a 

elaboração do Diagnóstico Hidroambiental; 

 Atualizar os elementos do uso e ocupação do solo na área da bacia para 2008, na escala 

1:100.000; 

 Construir cenários prospectivos alternativos (Tendenciais e Sustentáveis) para 2010, 2015 e 

2020, a partir das informações técnicas consolidadas e dos Programas de Governo; 

 Atualizar o Balanço Hídrico na área da bacia, considerando as demandas e ofertas para os 

cenários estabelecidos; 

 Analisar e propor metas e ações para o enquadramento dos cursos de água, considerando as 

propostas dos planos existentes e as políticas do Estado para os recursos hídricos; 

 Elaborar Planos de Investimentos que permitam ao Estado a sua apropriação ao planejamento 

do setor, bem como a captação de recursos para a implementação das ações indicadas; 

 Montar uma base de dados a ser apropriada ao Sistema de Geoinformações da SRH/PE, 

contendo todos os elementos analisados para a montagem do Plano Hidroambiental PHA. 

 

2. JUSTIFICATIVA E ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

 
A bacia hidrográfica do rio Capibaribe apresenta grande diversidade em sua área, desde solos 
bastante diferentes até as cadeias produtivas que se instalaram em diferentes regiões da bacia. A 
nascente do rio fica no município de Jatobá e a calha principal se desenvolve por cerca de 250 km 
até a foz, em Recife, principal centro urbano e pólo sócio-econômico da bacia e do Estado. 
 
Ao longo do rio, vários tributários levam suas contribuições hídricas e dão suporte a diversos 
níveis de ocupação em cadeias produtivas na agropecuária, na  industria e no setor de serviços. 
Em áreas com maior intensidade de uso, ocorrem desequilíbrios ambientais que precisam ser 
revertidos, através de ações ordenadas que o Governo do Estado deseja empreender à curto e 
médio prazos. 
 
O elevado nível de ocupação da bacia, responde em parte por desequilíbrios  ambientais 
decorrentes tanto do uso intensivo dos solos, como das diferentes condições climáticas reinantes 
na bacia,com períodos de importante pluviosidade, e meses de elevada deficiência hídrica. Esta 
situação responde também por dificuldades associadas ao abastecimento de comunidades, 
deficiências operacionais dos sistemas de saneamento ambiental e até mesmo  o uso dos solos 
no período de estiagem. 
 
O setor industrial na bacia é bastante diversificado. No Alto Capibaribe é importante a participação 
da cadeia de confecções com relevantes demandas de água e notável poder de promover 
agressões ambientais face aos efluentes que produzem nos processos de lavagem e destonagem 
de tecidos. 
 
Não menos importante é a cadeia produtiva sucroalcooleira que se situa no terço inferior da bacia, 
que tem como característica a ocupação de grandes áreas onde são gerados elevados volumes 



de efluentes, em geral utilizados nas próprias áreas de plantio. Essa prática, ocasionalmente 
responde por acidentes nos reservatórios de reunião de vinhoto, provocando episódicos eventos 
de contaminação de mananciais. 
 
Na região Metropolitana de Recife, onde a bacia possui áreas em alguns municípios, há ampla 
diversificação de ramos industriais capazes de produzir impactos ambientais nem sempre 
mitigados. 
 
Como regra geral, as cadeias produtivas agropecuárias ocupam grandes áreas, geram importante 
mercado de mão de obra e respondem por parcela da poluição química e orgânica, na bacia. Por 
outro lado, as cadeias produtivas ligadas a indústrias são mais localizadas e contribuem com 
importante parcela na geração de empregos e de renda. Por outro lado são também responsáveis 
por relevante poluição ambiental, em pontos localizados. 
 
A presença do setor produtivo na bacia afigura-se como destacado fator na geração de emprego, 
renda e de riquezas, contudo o setor deixa passivos ambientais que precisam ser avaliados e 
mitigados, através de medidas e meros procedimentos de manejo, ou intervenções de engenharia, 
capazes de reverter as agressões ambientais por ventura existentes. 
 
Ainda no contexto das cadeias produtivas há que se destacar a correlação existente entre o uso 
intensivo do espaço, sobretudo o rural. Os desmatamentos ocorridos nas últimas décadas e os 
processos de erosão e assoreamento já instalados em diferentes pontos da bacia precisam ter 
seus efeitos perversos revertidos a partir de intervenções a serem propostas no estudo, objeto do 
presente Termos de Referencia. 
 
A bacia conta com um Plano Diretor elaborado pela SRH/PE em 2002. Este documento enfoca a 
bacia sob a ótica de suas potencialidades, disponibilidades hídricas, infra-estrutura hídrica e 
balanço hídrico, indicando para cada unidade de análise - UA, a condição de déficit ou de 
superávit, quando ocorre. 
 
A visão global do Plano Diretor deve agora ser revista de forma mais específica e compatibilizada 
com os Planos Diretores municipais que fazem parte da bacia hidrográfica, buscando identificar 
intervenções de manejo ou de engenharia que possam reverter eventuais passivos ambientais ou 
que promovam o fortalecimento da atual estrutura hídrica. 
 
O próprio plano já relaciona uma série de ações referentes a novos eixos barráveis, barragens 
subterrâneas, adutoras como as de Carpina e de Jucazinho, ações referentes à melhoria da coleta 
e tratamento de resíduos sólidos, controle de enchentes, ampliação de sistemas de abastecimento 
de água e de rede de esgotamento sanitário, monitoramento de qualidade da água e outras ações 
de interesse ao desenvolvimento e de conservação do ambiente. 
 
Esse elenco de ações deverá ser avaliado em conjunto com outros programas governamentais, 
com vistas à nova abordagem pretendida no âmbito deste termo de referência, qual seja a de 
identificar intervenções pertinentes capazes de indicar novas ações, com foco mais detalhado, 
capazes de gerar no curto e médio prazo, mudanças concretas em diferentes recantos da bacia. 
 
Deverão levar às comunidades, sobretudo ao meio ambiente, as melhorias esperadas, com 
efetiva redução de passivos ambientais e com o fortalecimento da estrutura hídrica, compondo um 
conjunto de ações que possam ser à curto prazo, executadas pelo Estado, por seus próprios 
meios, ou  através de parcerias com outros poderes da  Federação. 
 
Nesse sentido, espera-se como produto do presente Plano Hidroambiental, a produção de Planos 
de Investimentos, que permitam ao Governo do Estado dar início a um programa de ações e 
também, apresentar pleitos a outras instâncias da Federação, para dar prosseguimento ao Plano 
Hidroambiental, ora pretendido, ordenando investimentos, visando otimizar a sustentabilidade do 
uso dos componentes ambientais na bacia. 
 



O Plano Diretor da Bacia do Capibaribe, apesar da grande contribuição que trouxe para o 
conhecimento dos problemas, deixou de contemplar de forma sinérgica o contexto ambiental, no 
que se referem aos impactos ambientais, conflitos, potencialidades e propostas de revitalização da 
bacia.   
 

Numa macro-abordagem, deverão ser identificados os principais elementos ambientais na área da 

bacia tais como: Unidades de Conservação, Áreas de Segurança Nacional, Áreas Indígenas, Áreas de 

Preservação Permanente, Sítios Arqueológicos, Patrimônio Histórico e Paisagístico, Áreas de 

Corredores Ecológicos Prioritários para a Fauna, Áreas com Concentrações Urbanas e, Áreas com 

Concentração de Pequenas Propriedades Rurais.  

 
Para os fins deste trabalho, o processo de REVITALIZAÇÃO é entendido como “a recuperação, 
conservação e preservação ambiental por meio da implementação de ações que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições econômicas e sócio-ambientais da 
bacia, o aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água para usos múltiplos” (MMA). 
 
O grande desafio, portanto, é a inserção da dimensão ambiental em todos os processos que 
existem e existiram por demanda da sociedade para atender a objetivos sócio-econômicos. È 
necessário elaboração de propostas concretas de remediação dos problemas, através de planos 
preliminares que contenham os elementos que permitam a formulação de Projetos Básicos para a 
implementação das ações. Construir parâmetros de sustentabilidade com participação dos 
governos locais, dos segmentos produtivos e das comunidades, considerando de forma articulada 
os aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais. O Comitê da Bacia do Capibaribe e os 
Conselhos de Usuários de Água (CONSUS) deverão ser instâncias de referência para a 
realização desse trabalho, sobretudo no que se refere a mobilização das comunidades. 
 
Nessa perspectiva, a sustentabilidade deve ser considerada o eixo condutor do processo de 
recuperação hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe. O Plano Hidroambiental deverá servir 
como balizador, articulador e promotor da organização de agendas de sustentabilidade que 
poderão ser iniciadas e construídas por segmento produtivo ou por ecossistema, sempre 
valorizando a ação descentralizada.  

 

3. METODOLOGIA 

 
O trabalho envolverá metodologias específicas a depender das diversas atividades desenvolvidas 
para o Plano Hidroambieltal - PHA. Modelagens e tratamento de dados em bases mais modernas 
e adequadas a esses estudos deverão ser propostas pela Consultora.  O Quadro a seguir contém 
um resumo da metodologia recomendada para o Plano, que é detalhada nos itens que se seguem. 
 

Resumo da metodologia para as atividades do PHA 

 

METODOLOGIA ATIVIDADES 

REVISÃO E ANÁLISE DA 

BIBLIOGRAFIA 

 levantamento bibliográfico  

 análise crítica das informações coletadas  

 sistematização dos dados levantados  

PRODUÇÃO 

CARTOGRÁFICA 

 produção da base cartográfica georreferenciada na escala 1:100.000 

a partir das cartas plani-altimétricas Sudene / MEx. 

 produção do mapa de uso do solo na escala 1:100.000, a partir de 

imagens de satélite georreferenciada, tipo CBERS-2 ou similar;  

 produção de mapas-síntese temáticos na escala 1:250.000 

DIAGNÓSTICO 

HIDROAMBIENTAL 

 atualização dos dados hidrológicos; 

 atualização dos dados ambientais  

 identificação das demandas agrícolas de água  

 atualização das fontes poluidoras cadastradas pela CPRH 

 levantamento das áreas inundáveis nos municípios 



 levantamento da legislação ambiental pertinente 

CENÁRIOS TENDENCIAIS 

E SUSTENTÁVEIS 

 construção de cenários tendenciais para 2010 – 2015 – 2020 

 construção de cenários sustentáveis para 2010 – 2015 – 2020 

PLANOS DE 

INVESTIMENTOS 

 montagem dos Planos de Investimentos 

 ações de mobilização social para o PHA 

SISTEMATIZAÇÃO DA 

BASE DE DADOS 

 formação de base de dados com o conjunto de informações tralhado 

no PHA 

 elaboração de Resumo Executivo do PHA 

 

3.1. REVISÃO E ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA 

 
O Governo de Pernambuco colocará à disposição da Consultora todos os elementos disponíveis 
em seu arquivo técnico, referentes ao projeto em questão e informações de interesse para a 
realização dos trabalhos objeto deste termo de referência. 
 
Para a elaboração dos estudos preliminares a Consultora a ser contratada deverá pesquisar e 
proceder a levantamentos e análises de todos os elementos existentes disponíveis, bem como 
complementar com novos dados que possam influir ou ter alguma relação com os serviços 
solicitados no escopo. 
 
A revisão, análise e consolidação dos estudos realizados no âmbito da Bacia do Capibaribe 
deverão incluir no mínimo os documentos relacionados no quadro a seguir, além daqueles 
considerados de relevante interesse para os trabalhos.  
 
Os Planos Diretores Municipais deverão ser analisados e suas diretrizes consideradas e 
compatibilizadas para o contexto da bacia. 
 
Esta análise deve ter caráter crítico e resultará em um conjunto de prerrogativas que, associadas 
aos propósitos dos Programas do Governo nas áreas de recursos hídricos e de meio ambiente, 
sejam a base para a construção dos cenários e conseqüentemente para a formulação de Planos 
de Investimento consistentes e exeqüíveis. 
 
 

Documentos de interesse para subsidiar a elaboração o PHA 
 

Descrição Ano Órgão 

Plano Diretor de Recursos Hídricos - RMR 
1982 

ACQUA-
PLAN 

PQA - Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição 
Hídrica das Bacias dos Rios Beberibe, Capibaribe, Jaboatão e 
Capibaribe - PQA/PE. 

1997 SEPLAN /PE 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 1998 SECTMA 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Capibaribe 2002 COTEC 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do Rio Capibaribe 2002 IBI 

Monitoramento da Qualidade da Água – Bacia do Rio Capibaribe 2004 CPRH 

Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos de Pernambuco 
- PARH 

2004 SECTMA 

PARH - Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da RMR, 
Zona da Mata e Agreste Pernambucano 

2005 TECHNE 

Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água  2006 ANA 

Águas para o Desenvolvimento de Pernambuco 2006 SECTMA 

Atlas das Bacias Hidrográficas de Pernambuco 2006 SECTMA 

Relatório das Bacias Hidrografias de Pernambuco 2006 CPRH 

Plano Estratégico Ambiental de Pernambuco 2007 SECTMA 



Agenda 21 do Estado e Municípios    

Planos Diretores Municipais   

Plano Estratégico de Recursos Hídricos e Saneamento 2007 SRH 

Projetos co-localizados nas três esferas de Governo 
(Universalização da água e esgoto) 

  

Manual Operativo do PROÁGUA/Semi-árido: Volumes I e II.   

Gestão de Resíduos Sólidos de Pernambuco 2007 SECTMA 

 

3.2. PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

Deverão ser utilizadas tecnologias de geoprocessamento para avaliação integrada dos temas 

ambientais, produzindo mapas de sensibilidade ambiental, que deverão dar suporte ao diagnóstico 

hidroambiental e atualizar os elementos de uso e ocupação do solo na área da bacia. 
 
A base cartográfica deverá ser elaborada na escala 1:100.000, abrangendo 10 cartas plani-
altimétricas, todas georreferenciadas ao sistema de referência SAD69 (South America Datum) – 
1969 e projeção de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). As imagens de satélite 
para a atualização do uso e ocupação do solo deverão ter resolução mínima de 20 metros, 
CBERS-2 ou similar, corrigida geometricamente e georreferenciada, (disponibilizada gratuitamente 
no site do INPE), com os mesmos referenciais geográficos e ter sido obtidas por satélite em 2008, 
com eventuais composições com outros períodos de obtenção, em função da cobertura de 
nuvens. As imagens deverão ser armazenadas em CDRom ou DVDRom no formato img e geotiff.  
 
Para fins de apresentação geral da base cartográfica e dos mapas temáticos necessários para o 
PHA, pode ser adotada a escala 1:250.000. 

 

3.3. DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL 

 

A atualização dos dados hidrológicos e ambientais na área da Bacia do Rio Capibaribe, terá com 

principal objetivo a montagem de um Diagnóstico Hidroambiental. Desse modo as informações 

tratadas deverão refletir uma visão integrada da situação atual, considerando as Unidades de Análise 

(UAs), definidas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Capibaribe. 
 
Os mananciais subterrâneos deverão ser devidamente caracterizados quanto à sua extensão, 
área, geometria do meio aqüífero, volumes hídricos disponíveis para a captação, dentre outras 
características físicas. As obras de reservação e/ou captação de águas superficiais e 
subterrâneas, deverão ser atualizadas com base nas informações disponíveis na SRH/PE, 
COMPESA, CPRM, IPA e ProRural. 
 
No que se refere à apresentação das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, 
caracterizadas no Plano Diretor da Bacia, deverão ser considerados os horizontes estabelecidos 
neste TDR e as Unidades de Análise (UAs) definidas no plano. 
 
Quanto ao Balanço Hídrico, as disponibilidades deverão ser confrontadas com as demandas, tanto 
nas condições atuais como em situações futuras, considerando as tendências de evolução das 
demandas no espaço e no tempo, para as UA e os horizontes fixados, para os diversos usos. 
 
Para os cálculos das demandas de água deverão ser adotados parâmetros consagrados utilizados 
pela COMPESA e Programa PROÁGUA ou proveniente de outras fontes, definidos em conjunto 
com a SRH/PE. Para as demandas hídricas das atividades agropecuárias, o consumo animal 
deve considerar os diferentes tipos de rebanhos que se encontram nas várias regiões da bacia. 
 
As demandas agrícolas de água deverão ser calculadas com base em evapotranspirações de 
referências consagradas como Hargreaves, Penmam Monteith ou outras indicadas por instituições 
de pesquisa agrícola. Para o cálculo dos usos consuntivos, os coeficientes culturais indicados pela 
FAO poderão ser complementados com o uso de outros indicados por instituições de pesquisa 



agropecuária. Devem considerar ainda os diferentes métodos de irrigação, com ênfase para a 
distribuição localizada de água, que vem se mostrando mais eficiente e recomendada para 
regiões com baixa oferta de água. 
 
Os modelos matemáticos de simulação, deverão ser definidos em conjunto e aprovados pela 
SRH/PE, para as demandas hídricas nos cenários de curto, médio e longo prazos, frente as 
disponibilidades hídricas variáveis no tempo e no espaço. As alternativas metodológicas adotadas 
deverão ser descritas de forma que se possa avaliar a adequação entre o que é proposto e o que 
é requerido. 
 
Outra questão relevante são as metas para o enquadramento dos corpos d’água da bacia. 
Deverão ser apresentadas propostas de enquadramento dos corpos d’água, indicando medidas a 
adotar para a melhoria das classes, mediante metas a atingir. Deverão ser indicados os trechos de 
cursos d’água com comprometimento em qualidade e quantidade, com conflitos em termos de 
uso, indicando as prioridades das diversas demandas e os níveis de garantia que serão 
requeridos. Identificar as ações preventivas e corretivas destinadas a assegurar aos recursos 
hídricos da bacia, qualidade e quantidade compatíveis com os usos a que se destinam, 
diminuindo os custos de controle da poluição hídrica. 
 
Os sistemas públicos e privados de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos, 
no que se refere ao consumo doméstico, comercial e agroindustrial, deverão ser considerados em 
função das demandas e disponibilidades. 

 
A atualização do uso e ocupação do solo deverá ser feita na escala 1:100.000 através do 
tratamento de imagem de satélite conforme definido anteriormente.  Deverão ser consideradas 
classes de ocupações preponderantes, tanto urbanas como rurais. Os seguintes elementos 
deverão ser identificados e mapeados: áreas agrícolas, pastagens, outras culturas (a exemplo da 
cana-de-açúcar), áreas degradadas por erosão ou atividades antrópicas, áreas de acumulação de 
sedimentos, tipos de cobertura vegetal, diferentes ecossistemas, unidades de conservação, áreas 
urbanas, áreas industriais. 
 
Deverá ser realizada uma estimativa da probabilidade de ocorrência de eventos extremos, que 
permitam o conhecimento do risco de ocorrência desses eventos. Proceder a regionalização das 
vazões medidas, máximas e mínimas. Indicar as regiões de escassez hídrica ou de risco de 
inundação. 
 
Deverão ser identificadas áreas de solos mais frágeis e propor medidas para a sua conservação e 
manejo. Deverão ser tratados de forma diferenciada os solos rasos e os profundos, que 
apresentam comportamentos distintos sob a ótica da conservação e manejo. Outros fatores como 
a drenagem, a solodicidade, a capacidade de acumulação de água e sua condição de solo seco 
também devem ser considerados para a proposição de medidas que contribuam para a 
sustentabilidade e conservação dos solos, na bacia. 
 
As fontes poluidoras deverão ser atualizadas com base nos dados da CPRH ou outros 
disponíveis, destacando aquelas que ocupam áreas de aluvião na bacia (curtumes, pocilgas, 
estábulos, lixões, matadouros, etc.) e as áreas da bacia sedimentar no município de Capibaribe 
(principalmente indústrias e esgoto doméstico), comprometendo de forma direta os recursos 
hídricos subterrâneos e superficiais.  
 
Visitas de campo complementares deverão ser realizados para permitir uma estimativa das 
principais cargas poluidoras que chegam ao rio, e suas principais fontes, sobretudo no que se 
refere à poluição por esgotos domésticos e industriais.  
 
Análises específicas devem ser conduzidas no sentido de caracterizar o estágio atual e os riscos 
de deterioração da qualidade da água dos principais mananciais da bacia, particularmente os 
açudes Jucazinho, Carpina e Tapacurá. Para estes três reservatórios, uma análise específica 
deverá ser conduzida para identificar as fontes e cargas poluidoras, modelar a qualidade da água 



dos reservatórios e avaliar o impacto e importância da coleta e tratamento de esgotos nas 
principais cidades a montante dos reservatórios, para efeito de proteção/melhoria da qualidade 
das águas dos mesmos. 
 
As áreas de inundação urbanas e rurais da bacia deverão ser levantadas a partir dos dados 
existentes nos municípios (Planos Diretores e Planos de Defesa Civil) e, quando possível, 
identificadas pela imagem de satélite. 

 

3.4. CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS  

 
Deverão ser construídos dois tipos de cenários: tendenciais e sustentáveis, para os anos de 2010 
– 2015 – 2020. Os cenários tendenciais, baseados na permanência do modelo atual, sem grandes 
e profundas modificações provocadas por políticas públicas, deverão considerar para os 
horizontes estabelecidos, o processo de melhoria resultante do abastecimento de água e do 
esgotamento sanitário decorrente do Plano de Universalização do governo do Estado.  Os 
cenários sustentáveis serão montados para os mesmos horizontes temporais, considerando:  i) a 
implementação de modelo de planejamento e gestão eficiente;  ii) os projetos e ações estruturais 
e não estruturais do setor, para o incremento da disponibilidade de água no horizonte temporal do 
plano; iii) reestruturação do ambiente numa visão socio-ambiental favorecendo um 
desenvolvimento sustentável. 
 

Esses cenários devem permitir a orientação do processo de planejamento dos recursos hídricos, 
no sentido de se encontrar soluções que compatibilizem crescimento econômico com 
sustentabilidade ambiental e equidade social. Têm por objetivo definir, dimensionar e prever a 
implementação de alternativas de intervenção, considerando as incertezas futuras, sempre 
visando o atendimento das demandas da sociedade. 
 
Os Planos de Investimentos deverão incorporar essas perspectivas, de modo a buscar formas 
sustentáveis de transformação do espaço da bacia. 
 
3.5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 
Quanto à mobilização social, indispensável para o acompanhamento do trabalho, em especial 
para a formulação das propostas dos Planos de Investimentos, deverão ser considerados o 
Comitê da Bacia e o Conselho de Usuários.   
 
Os eventos serão organizados e patrocinados pela Consultora, com acompanhamento da 
Gerência de Apoio à Gestão Participativa da SRH/PE. Os locais dos eventos, em municípios da 
bacia hidrográfica, serão também definidos em comum acordo com a referida Gerência, de modo 
a contemplar a facilidade de acesso e os recursos disponíveis para a sua realização.  
 
Estima-se a participação de 30 pessoas por evento. Cada evento terá a duração de 8 horas. Cabe 
a Consultora providenciar instalações e materiais necessários à realização dos eventos. A 
mobilização e seleção dos participantes serão conduzidas pela SRH/PE 
 
Nesse sentido, as ações a serem empreendidas compreendem: 

 
 Evento Quantidade Objetivo Participantes 

 

i) 

Apresentação do 
Plano de Trabalho 

Detalhado para o PHA 
1 

Conhecimento e discussão 
do Plano de Trabalho 

Grupo de trabalho 
indicado pelo Comitê 

 
ii) 

Oficinas 2 
Identificação de problemas, 
sugestões e propostas para 

a bacia. 

Membros e 
representantes de 

municípios, por 
Unidade de Análise, 
selecionados para 

cada evento. 

 Seminário 1 Apresentação e discussão Grupo de trabalho 



iii) dos resultados. indicado pelo Comitê. 

 

 

Para os eventos deverão ser produzidos e distribuídos, antecipadamente, impressos contendo as 
matérias que serão discutidas, adequadamente apresentadas de modo a permitir a exata 
compreensão das propostas, pelos participantes. Cada um dos eventos deverá ser registrado em 
relatório específico. 

 

3.6. MONTAGEM DOS PLANOS DE INVESTIMENTOS 
 
Os Planos de Investimentos deverão ser sucintos e objetivos. Deverão, ainda, apresentar 
propostas exeqüíveis e ter como meta reverter o processo de degradação dos recursos naturais 
da bacia do Capibaribe. Para tanto devem priorizar a melhoria da qualidade e quantidade das 
águas no sentido da sustentabilidade social, econômica e ambiental, sempre com a participação 
efetiva da comunidade, através de uma agenda sócio-ambiental para mobilização e educação 
ambiental. 
Esses planos deverão considerar os cenários 2010 – 2015 – 2020, destacando os espaços 
territoriais com marcante tendência de crescimento econômico que levarão a impactos ambientais 
a serem convenientemente avaliados e mitigados. 
 
Os planos deverão também considerar a gestão dos recursos naturais sintonizada às diversidades 
físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais, buscando sempre beneficiar a 
população da bacia como um todo. 
 

As ações de intervenção deverão considerar como prioritária a preservação e restauração das 

nascentes. Projetos de água potável deverão ser vinculados com soluções adequadas de esgotamento 

sanitário, incluindo disposição adequada de águas servidas. As ações de Saneamento Básico 

deverão estar sempre em consonância com os planos propostos pela Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA. Os planos deverão, ainda, contemplar propostas de investimentos nas 

áreas de controle da poluição industrial e coleta e disposição final do lixo urbano. 

 

As propostas de intervenções para o controle da poluição industrial deverão levar em conta a 

necessidade de se modernizar os mecanismos de controle ambiental. Deve ser dada ênfase aos 

mecanismos de controle de efluentes líquidos tóxicos, para a adoção de medidas corretivas e 

preventivas da emissão desses efluentes com respostas de melhoria ambiental em toda a bacia e 

repercussão positiva na qualidade das suas águas. 

 

Para tanto, os Planos de Investimento deverão caracterizar a área de influencia direta dos 

contaminantes líquidos emitidos pelos maiores contribuintes identificados pela CPRH na área da 

bacia, propor a redução das descargas desses contaminantes no meio ambiente e definir a qualidade 

ambiental desejada pela legislação. 
 
Os Planos de Investimentos deverão fornecer os dados essenciais para a formulação de Projetos 
de captação de recursos, necessários à implementação das medidas sugeridas, devendo conter 
no mínimo: 
 

 Título do Plano de Investimento 

 Objetivos 

 Justificativa 

 Metodologia 

 Programação com descrição detalhada das Intervenções 

 Formas e períodos de implementação 

 Mecanismos de mobilização social e educação ambiental 

 Equipe técnica e de apoio 

 Cronograma de execução 



 Planilha de custos 

 Identificação de fontes de recursos para as ações previstas 

 Identificação da legislação ambiental aplicável 
 
Com relação à legislação ambiental deverão ser analisados os instrumentos legais relativos aos 
recursos naturais, ao uso do solo, à compensação por danos ambientais e ao processo de 
licenciamento ambiental, considerando: i) Resoluções CONAMA nºs. 001/86, 006/86, 006/87, 
002/96 e 237/97; Lei nº 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC) e seu respectivo Decreto, além deste Termo de Referência;  ii) Planos e 
Programas Governamentais propostos e em implantação na área de influência do 
empreendimento, considerando-se sua compatibilidade; iii) Caracterização dos instrumentos 
legais mais significativos que regem as atividades a serem desenvolvidas, tais como Códigos, 
Leis, Decretos, Portarias e outros. 
 
Para a elaboração dos Planos de Investimentos, a Consultora deverá tomar conhecimento das 
especificações técnicas utilizadas pelo governo do Pernambuco na construção de obras hídricas e 
ambientais. Também deverá ter conhecimento dos procedimentos de avaliação de projetos do 
ponto de vista técnico, econômico, financeiro e sócio-ambiental utilizado pelos organismos 
internacionais, com especial destaque para as normas do Banco Mundial, provável agente 
financiador dos projetos propostos. 

 

3.7. SISTEMATIZAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 
A organização das informações tratadas no Plano Hidroambiental - PHA em seus diferentes níveis 
de análise, deve constituir uma Base de Dados Georeferenciada, compatível com o Sistema de 
Geoinformação da Secretaria de Recursos Hídricos - SRH-PE. 

 
 
4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA  
 

A apresentação da Proposta Técnica deve ser levada em consideração a organização e a experiência 

da consultora descrevendo os antecedentes, a organização da sua firma/entidade e de cada um dos 

associados para a execução desse trabalho. È necessário também, descrever a composição da 

Equipe e Atividades para cada membro, além do Currículo Vitae (CV) para a Equipe de 

Profissionais propostas. 

 

A proposta técnica será avaliada em cima dos seguintes componentes: 

 

a) Enfoque Técnico e Metodologia, 

b) Plano de Trabalho, e 

c) Organização e Equipe. 

a) Enfoque Técnico e Metodologia: a Consultora deverá explicar o seu entendimento sobre os 

objetivos do trabalho, o enfoque dos serviços, a metodologia para a execução das atividades e a 

obtenção dos produtos esperados, e o nível de detalhe de tais produtos.  Deverá destacar os 

problemas que estão sendo considerados e a sua importância, e explicar o enfoque técnico que irá 

adotar para tratá-los. A Consultora deverá também explicar as metodologias que propõe adotar e 

destacar a compatibilidade dessa metodologia com o enfoque proposto. 

 

b) Plano de Trabalho: deverá ser proposto as principais atividades do trabalho, seu conteúdo e 

duração, as fases e as suas interligações, eventos importantes (incluindo aprovações parciais do 



Cliente), e as datas de entrega dos relatórios. O plano de trabalho proposto deverá estar coerente 

com o enfoque técnico e a metodologia, demonstrando o entendimento dos TDR e a habilidade de 

traduzi-los em um plano de trabalho exeqüível. A lista dos documentos finais, incluindo relatórios, 

desenhos, e tabelas a serem entregues como produtos finais, deverá ser incluída aqui. O plano de 

trabalho deverá estar consistente com o Cronograma de Atividades.  

 

c) Organização e Equipe: propor a estrutura e a composição de sua equipe. Listando as principais 

disciplinas do trabalho, o coordenador do projeto responsável e as equipes técnica chave e de apoio 

propostas. 

 
5. EQUIPE TÉCNICA SUGERIDA  
 

A equipe Técnica sugerida para execução dos trabalhos relaciona as pessoas com qualificações e 

competência para realização do referido trabalho, e deve constar no mínimo com os seguintes 

profissionais: 

 Coordenador do Contrato (Sênior) 

 Engº Especialista Recursos Hídricos (Sênior) 

 Engº Especialista Saneamento (Sênior) 

 Especialista Meio Ambiente (Sênior) 

 Especialista Hidrogeologia (Sênior) 

 Especialista Mobilização Social (Sênior) 

E como apoio Secretária ou Digitadora. 

 

6. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 

Os relatórios e produtos deverão ser produzidos e apresentados com rigoroso controle de qualidade 

sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos. O referido 

controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas 

de resultados, texto isento de erros de português, de datilografia ou digitação, de modo a refletir o 

padrão de qualidade da própria Consultora.  

 

A elaboração e apresentação dos trabalhos deverão estar baseadas na Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, conforme o anexo A.  

 

São esperados os seguintes produtos: 
 

 Produto 1: Plano de Trabalho Detalhado; 
 

 Produto 2: Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe;  
Volume 1 - Diagnóstico Hidroambiental; 

 
 Produto 3: Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe;  

Volume 2 - Cenários Tendenciais e Sustentáveis; 



 
 Produto 4: Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe; 

Volume 3 - Planos de Investimentos; 
 

 Produto 5: Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe; 
Volume 4 - Resumo Executivo e Sistematização da Base de Dados. 

 
Além dos produtos acima definidos devem ser apresentados, pela Consultora, relatórios mensais 
do andamento dos trabalhos contratados, em reuniões a serem realizadas mensalmente na sede 
do cliente com a presença do coordenador do projeto. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
O prazo de execução é de 08 (oito) meses e o pagamento pelos serviços será efetuado em 05 
(cinco) parcelas mediante à aprovação do respectivo produto (relatório), de acordo com o 
cronograma abaixo: 
 

 

Nº Produto/Relatório Mês 
Remuneração 

(% do Valor 
Total) 

1 Plano de Trabalho Detalhado 1 10% 

2 Volume 1 – Diagnóstico Hidroambiental 3 30% 

3 Volume 2 – Cenários Tendenciais e Sustentáveis 5 25% 

4 Volume 3 – Planos de Investimentos 7 25% 

5 
Volume 4 – Resumo Executivo e Sistematização da 
Base de Dados 

9 10% 

 

 

8. SUPERVISÃO DOS TRABALHOS  
 

A supervisão do PHA será exercida pela Gerência Geral de Planejamento e Projetos Especiais e 

contará com a participação do grupo de Consultores Técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos. 

 

A sistemática a ser adotada prevê reuniões mensais durante todo o processo, objetivando discussões 

e correções de cada produto antes de sua entrega. Outras reuniões não programadas poderão ser 

realizadas, a depender do andamento do PHA ou de dificuldades surgidas durante sua execução. 

 

 

ANEXO “A” - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

A  INTRODUÇÃO 

A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrão de 

qualidade da própria Consultora. 

 

As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, deverão ser 



observadas na elaboração e apresentação dos trabalhos. 

 

A.1  NORMAS 

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos reconhecidos 

pela comunidade científica, preferencialmente, as normas da ABNT (ABNT 10719).  

Na execução do estudo serão também aplicáveis as normas e regulamentos técnicos da 

SRH/COMPESA. 

 

A.2  UNIDADES 

Deverão ser utilizadas nos relatórios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico 

Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão 

indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial. 

 

A.3  REDAÇÃO 

A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa. 

 

Toda a parte descritiva deverá ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem 

apresentados em manuscrito com letras bem legíveis (memorial de cálculo). 
 

A.4  NÚMERO DE VIAS 

Os relatórios serão apresentados da seguinte forma: 

 

Volume 1 – Plano de Trabalho Detalhado 3 vias 

Volume 2 – Diagnóstico Hidroambiental 3 vias 

Volume 3 – Cenários Tendenciais e Sustentáveis 3 vias 

Volume 4 – Planos de Investimentos 3 vias 

Volume 5 – Resumo Executivo e BD 5 vias 

 

A.5  ENCADERNAÇÃO 

A encadernação dos Relatórios será do tipo capa-dura, não se aceitando lombadas com garras 

plásticas. 

 

B.  ELEMENTOS COMPONENTES 

B.1  CAPA (NBR - 6.029)  

Na capa, a disposição dos elementos deverá basear-se no modelo, Anexo 1. 

A capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina ou tecido, em couro ou material 

(encadernação ou cartonado). 

 

B.2  LOMBADA (NBR - 6.029) 

Deverá apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo): 

 

a) Nome do Cliente (direita); 

b) Título do Trabalho (centro); 

c) Ano da Elaboração (esquerda). 

 

B.3  FOLHA DE ROSTO 

Página que contém os elementos essenciais à identificação do estudo conforme o modelo no Anexo 

2. Além das indicações comuns, deve conter as informações de cada volume em particular. 

 



B.4  VERSO DA FOLHA DE ROSTO 

O verso da folha de rosto deverá conter: 

 

a) Ficha catalográfica, adotando as normas do Código de Catalogação Anglo - Americano AACR; 

b) Endereço do Cliente;  

c) Endereço da(s) Consultora(s).  

 

B.5  SUMÁRIO 

Enumeração das principais divisões, seções e outras do volume, na mesma ordem em que a matéria 

nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustrações e tabelas, introduções, 

apêndices, notas bibliográficas, índices e anexos. Sua finalidade é a de informar o conteúdo da obra 

ao leitor, bem como localizar os tópicos que lhe possam interessar. 

 

B.6  APRESENTAÇÃO 

Palavras de esclarecimento, justificação ou apresentação. A critério da Consultora, poderá ser 

apresentada uma breve explicação sobre o conteúdo de cada volume que compõe o trabalho. 

 

B.7  LISTAS 

Cada volume deverá conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas. 

 

B.8  RESUMO (NBR - 6.028) 

Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser ressaltados: a natureza do 

trabalho, forma de concepção, os resultados esperados e as principais conclusões. 

 

Os dados resultantes dos estudos básicos serão reapresentados em forma resumida, explicando como 

foram usados nos cálculos ou diretamente no estudo. 

 

B.9  TEXTO 

Deverá constar de: 

a) Introdução, incluindo o número de documentos que compõem o projeto; 

b) Corpo; 

c) Conclusão. 

 

B.10  ANEXOS, APÊNDICES OU ADENDOS 

Com a indicação do texto a que se referem. 

 

B.11  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NBR - 6.023) 

Toda bibliografia e referência ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir 

dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeração arábica crescente, no 

final dos trabalhos. 

 

C.  DISPOSIÇÃO 

C.1.  FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339)  

a) Os desenhos (formato A1) deverão ser elaborados em AutoCad. 

Desenhos e plantas do trabalho serão produzidos normalmente em formato A1 e serão, após a 

aprovação da minuta final pelo Cliente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3, no 

Relatório Final; 

Os originais, em formato A1, em papel poliéster ou em arquivo magnético, serão entregues ao 

Cliente na ocasião; 

b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g, impressão gráfica laser ou off-set. 

c) Memórias de cálculo e estudos (formato A4). 



d) Os mapas gerados deverão ser digitalizados e inseridos no texto, em formato A4, coloridos. 

Todos os mapas deverão ser fornecidos na escala indicada. Em quaisquer das fases, para fins de 

detalhamento de situações especiais, poderão ser exigidas escalas distintas. 

 

C.2.  PAGINAÇÃO E NUMERAÇÃO 

A contagem das páginas deve ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s). 

A numeração será contínua em algarismos arábicos, feita a partir da primeira página do texto. 

 

C.3.  QUADROS E TABELAS 

Todos os quadros e tabelas deverão: 

 

a) Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE; 

b) Ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no 

texto, logo após a primeira citação referente ao quadro ou tabela; 

c) Apresentar título e legenda explicativa; 

d) Apresentar citações da fonte. 

 

C.4  GRÁFICOS E FOTOGRAFIAS 

Gráficos e fotografias serão designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeração arábica e 

legenda na parte inferior. 

 

C.5  NOTAS DE PÉ DE PÁGINA 

As Notas de pé de página devem ser incluídas imediatamente após o texto a que correspondem, ao 

pé da página respectiva, separadas dele por um traço. 

 

C.6  NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024) 

Apresentar um sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a 

exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte. 

 

Não se deverá subdividir demasiadamente as seções, sacrificando assim a concisão. 

 

Recomenda-se limitar o número das seções até a quinária. 

 

C.7  NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Os desenhos, tabelas, etc, serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas. 

 

C.8.  REFERÊNCIAS 

Indicar em cada documento os outros que lhe serão referentes. 

 

C.9  REVISÃO DOS DOCUMENTOS 

Cada documento revisto terá indicação e apresentará em local próprio a descrição das alterações 

efetuadas. 

C.10  ESCALA (NBR - 5.984) 

a) toda folha de documento (desenho, tabela) deve levar, no canto inferior direito, um quadro 

destinado a legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à 

sua exata identificação e interpretação; 

b) a legenda deve apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento não 

ultrapassando, tanto quanto possível, a largura de 175mm; 

c) da legenda devem constar as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para 

um determinado tipo de documento: 

- Nome do Cliente; 

- Título do Trabalho; 



- Data (mês/ano); 

- Nome da Consultora; 

- Número do documento e, se necessário, outras indicações para a classificação e arquivamento; 

- Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso; e 

- Assinaturas dos responsáveis pela elaboração 

 

D.  ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

D.1  MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

A Consultora deverá apresentar todas as memórias de cálculo do Estudo, juntamente com a 

apresentação do Relatório Final.  

 

Para facilitar a leitura, o texto não deverá conter nenhum cálculo que será obrigatoriamente incluído 

na Memória de Cálculo. 

 

Para cada cálculo (incluídos na Memória de Cálculo) será feita uma breve apresentação dos dados 

de entrada, dos procedimentos de cálculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados foram 

introduzidos em outros cálculos ou no Estudo. 

 

D.2  SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO  

Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos deverão ser apresentados 

de modo sistemático e completo, contendo entre outras, no mínimo, as seguintes informações: nome 

do programa; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários sobre os 

resultados; linguagem e programação fonte, de forma acertada com o Cliente e compatível com os 

seus equipamentos. 

Os arquivos originais de todos os produtos dos Serviços deverão ser apresentados em CD-ROOM, 

sem compactação, e com os seguintes formatos: Texto: Word for Windows; Tabelas e gráficos: 

Excel. 

 
Todos os Relatórios serão acompanhados dos meios magnéticos correspondentes. 

 

 



 

ANEXO 1 - MODELO DE CAPA 

 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS/COMPESA 

 

PROJETO PROÁGUA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

ETAPA CONTRATADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número do Volume (algarismo arábico) 

Título do Volume 

Consultora 

Mês / Ano 

 



 

ANEXO 2  - FOLHA DE ROSTO 

 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

PROJETO PROÁGUA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

ETAPA CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

DESENHO. FOTO ETC. 

(OPCIONAL) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Número do Volume (algarismo arábico) 

Título do Volume 

Consultora 

Mês / Ano 

 

 

 


