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APAC - AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA 

GPSI - Gerência de Planos e Sistemas de Informação 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO HIDROAMBIENTAL DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GOIANA E DO GRUPO DE BACIAS DE PEQUENOS RIOS 

LITORÂNEOS 6 – GL6 

1 - OBJETO 

Os presentes Termos de Referência têm por objeto a contratação de empresa de engenharia 
consultiva com comprovada experiência em Planos de Recursos Hídricos para a elaboração do 
Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana e do Grupo de Bacias de 
Pequenos Rios Litorâneos 6 (PHA Goiana e GL6), visando produzir um instrumento que 
permita à APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima e demais órgãos gestores e 
componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos a administração 
efetiva dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na área que compreende a Bacia 
Hidrográfica do Rio Goiana e o Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 6 – GL6, 
correspondente à Unidade de Planejamento Hídrico 01 - UP 01 e Unidade de Planejamento 
Hídrico 19 - UP 19, respectivamente, de modo a garantir o uso múltiplo, racional e sustentável 
desses recursos, através das seguintes ações e documentos/relatórios daí resultantes: 

a) Consolidação das informações hídricas e ambientais sobre a bacia do Goiana e o 
GL6, para a elaboração do Diagnóstico Hidroambiental; 

b) Atualização dos elementos característicos da bacia do Goiana e do GL6 nos meios 
físico, biótico, socioeconômico e político-institucional; 

c) Construção dos diagnósticos e dos cenários prospectivos (Críticos, Tendenciais e 
Sustentáveis) para os próximos cinco, dez e vinte anos, a partir da situação atual, 
com base nas informações técnicas consolidadas; 

d) Atualização do Balanço Hídrico nas áreas da bacia do Goiana e do GL6, e sua 
projeção para os cenários estabelecidos; 

e) Análise e proposição de critérios para outorga e o enquadramento dos cursos de 
água da bacia do Goiana e do GL6, considerando as políticas do Estado para os 
recursos hídricos; 

f)         Elaboração de Planos de Investimento, construídos em conjunto com o COBH 
Goiana e com os atores mencionados nas ações sugeridas, que possibilitem ao 
Estado o planejamento eficiente dos recursos hídricos da bacia do Goiana e do 
GL6, bem como a captação de recursos para a implementação das ações 
indicadas; 

g) Proposição de metodologia para o acompanhamento da implementação das 
ações do Plano de Investimentos; 

h) Avaliação do estado de conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente 
com base em dados já existentes, de forma a contribuir para o manejo integrado 
dos recursos naturais; 
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i)         Estruturação e montagem de uma base de dados compatível com o Sistema de 
Geoinformações da APAC, contendo todos os elementos analisados para a 
montagem do Plano Hidroambiental - PHA. 

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1 Em face dos fundamentos legais expressos na Lei Federal nº. 9.433/97, que define a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e na Lei Estadual nº. 12.984/05, que dispõe sobre 
a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, os Planos Diretores de Recursos Hídricos (em Pernambuco 
atualmente chamados de Planos Hidroambientais - PHA) deverão fundamentar e 
orientar a implementação dessas Políticas, tomando por unidade de estudo e 
planejamento a bacia hidrográfica. 

2.2 A gestão das águas deve se dar a partir de um processo técnico e político, de 
planejamento estratégico, envolvendo representantes de instituições públicas e 
privadas e da sociedade, fundamentado em um modelo de gerenciamento integrado de 
recursos hídricos, tendo como eixo central a compatibilização entre a disponibilidade 
hídrica e a demanda de água pelos diferentes setores, sob a perspectiva de proteção e 
conservação desse recurso. 

2.3 Estes Termos de Referência estabelecem os procedimentos para nortear a estruturação 
do processo de desenvolvimento técnico e participativo do Plano Hidroambiental, que 
se constitui em um instrumento dinâmico de gestão, imprescindível e fundamental ao 
balizamento técnico, político-institucional e operacional das ações a serem 
desenvolvidas na bacia do Goiana e no GL6. 

2.4 A área em questão possui Diagnósticos de recursos hídricos, contratado pela Secretaria 
de Recursos Hídricos de Pernambuco, elaborados há mais de dez anos. Esses 
documentos, à época, tiveram como objetivo gerar subsídios para a elaboração do Plano 
de Aproveitamento dos Recursos Hídricos (PARH) do conjunto de bacias litorâneas do 
Estado de Pernambuco, somando-se, para isto, o conhecimento advindo de estudos 
similares efetuados nas demais unidades hidrográficas contempladas no referido plano.  

2.5 O documento acima citado enfoca as bacias particularmente sob a ótica de suas 
potencialidades e disponibilidades, infraestrutura hídrica e balanço hídrico, porém, o 
Diagnóstico, apesar da grande contribuição que trouxe para o conhecimento dos 
problemas, deixou de contemplar de forma sinérgica o contexto ambiental, 
particularmente no que se refere aos impactos ambientais, conflitos, potencialidades e 
propostas de revitalização das bacias, entre outros aspectos relevantes. 

2.6 Os grandes desafios, portanto, são a construção efetivamente participativa do Plano, a 
inserção do aspecto ambiental, integrando-o com a gestão dos recursos hídricos e a 
articulação com os atores envolvidos na execução das ações propostas, sejam eles 
entidades governamentais, sociedade civil ou usuários, sendo necessária a elaboração 
de propostas concretas que permitam 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. Nessa perspectiva, a sustentabilidade deve ser 
considerada o eixo condutor do processo de recuperação hidroambiental da bacia do 
Goiana e do GL6. 

2.7 Espera-se, como principal produto do PHA, a proposição de Planos de Investimentos, 
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elaborados em conjunto com o COBH Goiana e com os atores envolvidos na execução e 
financiamento das ações propostas, que permitam ao Governo do Estado dar início a 
programas de ações visando à implementação efetiva do Plano. 

2.8 A clareza e o conteúdo técnico do PHA deverão ser suficientes para subsidiar instâncias 
decisórias políticas e financeiras, de forma a viabilizar a implementação de programas e 
ações prioritárias para o alcance de um cenário sustentável. 

3 - VALOR ESTIMADO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

3.1 O valor estimado para cada lote é de R$ XXX (XXXX), totalizando R$ XXX (XXXXX). Este 
valor foi obtido através de cotações e valores de referência, conforme as Planilhas 
Orçamentárias de Valores Estimados para a Contratação (Anexo II). 

3.2 A despesa em pauta será empenhada através do PT/Ação n°XXXXXX, na Fonte XXXXXX, 
na Nat. De Despesa XXXXXX – CONSULTORIA – PESSOA JURÍDICA. 

3.3 Os recursos serão oriundos do XXXXXXXX com a seguinte dotação, conforme Declaração 
de Dotação Orçamentária anexa. 

3.4 Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega e aprovação do respectivo produto, 
de acordo com o cronograma de execução (Anexo III) e observando os percentuais do 
valor de contrato a serem pagos, constantes no Anexo IV destes Termos de Referência. 

4 - DURAÇÃO DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Duração do Contrato será de 20 meses, contados da sua assinatura, com execução dos 
serviços prevista para 18 meses, conforme indicado no Anexo III destes Termos de Referência, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 – Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. 

Durante todo o período de validade do Contrato, a CONTRATADA deverá manter, às suas 
expensas, um escritório com representante na cidade do Recife. 

5 - METODOLOGIA, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços ora contratados serão executados de acordo com o que dispõem estes Termos de 
Referência, obedecendo rigorosamente às 05 (cinco) fases seguintes: 

5.1 PRIMEIRA FASE – ATIVIDADES INICIAIS 

5.1.1  Apresentação do Plano de Trabalho Detalhado (PTD) 

a) O PTD deverá tomar como base o Plano apresentado na Proposta Técnica; 

b) O PTD será submetido para análise do Grupo de Trabalho da Agência 
Pernambucana de Águas e Clima (APAC), formalmente designado para tal, assim 
como para análise do COBH Goiana; 

c) O PTD deverá indicar claramente o Plano Global para execução dos serviços 
contratados, estabelecendo a compatibilidade entre prazos, execução dos 
serviços dentro das especificações e normas técnicas em absoluta observância aos 
cronogramas de Execução e Financeiro - Anexo III e Anexo IV destes Termos de 
Referência; 



4 

 

d) A Equipe chave deverá se apresentar nesta fase. 

5.1.2  Mobilização e Participação Social 

5.1.2.1  A CONTRATADA deverá promover a divulgação do PHA por meio de 
instrumentos de comunicação relacionados a seguir, além de outros que julgar 
necessários: 

a) Veiculação de mensagem na mídia local; 

b) Produção de uma publicação (tipo Folder) contendo os objetivos e os produtos 
que constarão do plano para ser distribuída entre os atores relevantes no 
processo de construção do PHA; 

c) Produção de convites em forma de folder, tamanho 21x29,7cm, duas dobras, 
contendo a programação específica de cada evento descrito no ANEXO V destes 
Termos de Referência, pelo qual comunicará e mobilizará os participantes, com 
prazo mínimo de 15 dias de antecedência, podendo, a fim de otimizar a 
divulgação e garantir o máximo de participação, solicitar a multiplicação do 
convite junto ao COBH Goiana; 

d) Criação, divulgação e manutenção de um canal virtual de comunicação (e-mail), 
pelo qual as pessoas interessadas poderão enviar mensagens, sugestões, 
perguntas e críticas durante todo o processo de elaboração do Plano. 

5.1.2.2  A CONTRATANTE e representantes do COBH Goiana acompanharão os 
trabalhos da CONTRATADA na elaboração do PHA através de reuniões de trabalho. 

a) A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão operacionalizar uma agenda que 
efetive e garanta a participação do COBH Goiana na elaboração do PHA; 

b) A CONTRATADA deverá agendar com a Câmara Técnica (CT) do COBH Goiana um 
cronograma de reuniões, a constar no Plano de Trabalho, bem como atender a 
convites do Comitê ou da CT para prestar esclarecimentos sobre o andamento dos 
trabalhos, a qualquer tempo; 

c) A CONTRATADA deverá atender a convites da CONTRATANTE para prestar 
esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos, a qualquer tempo. 

5.1.2.3  A CONTRATADA deverá promover eventos (reuniões e oficinas) que 
possibilitem a aquisição de informações, o compartilhamento do conhecimento 
produzido sobre a bacia do Goiana e o GL6 e das proposições sistematizadas em cada 
fase do PHA. Os eventos estão detalhados no ANEXO V. 

5.1.2.4  Para as oficinas, a CONTRATADA deverá adotar metodologia participativa e 
linguagem acessível a público diverso, incluindo baixa escolaridade, de modo a 
permitir que os participantes contribuam com opiniões sobre os temas em discussão. 

5.1.2.5  A CONTRATADA, em articulação com a CONTRATANTE, deverá assegurar a 
participação nos eventos de representantes do Poder Público, instâncias colegiadas 
já constituídas e organizações civis relacionadas ao meio ambiente e aos recursos 
hídricos envolvidas com a temática abordada e com a bacia do Goiana e GL6. 

5.1.2.6  Os eventos serão organizados e patrocinados (planejamento, divulgação, 
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convites, condução e logística) pela CONTRATADA, devendo contar com a presença 
de um moderador com experiência comprovada em oficinas e metodologia 
participativa e o acompanhamento da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia 
(GAOB) da APAC. 

5.1.2.7  A escolha dos locais e datas dos eventos, bem como a seleção dos 
participantes e/ou convidados, será feita em comum acordo com a referida Gerência 
de Apoio aos Organismos de Bacias da Apac (GAOB-APAC) e o COBH Goiana, de 
modo a contemplar uma ampla participação dos atores envolvidos. 

5.1.2.8  Os eventos de mobilização e participação social a serem realizados estão 
descritos no Anexo V destes Termos de Referência. 

5.1.2.9  A CONTRATADA deverá garantir a divulgação e convite aos participantes do 
evento com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

a) A CONTRATADA, nos convites dos eventos, deverá explicitar o objetivo dos 
mesmos e a importância da colaboração, de modo a acrescentar informações e 
contribuir com o conhecimento e a experiência técnica aos temas em discussão. 

5.1.2.10  No caso específico da reunião Plenária para aprovação do PHA, esta deverá ser 
convocada pelo COBH Goiana, segundo exigências regimentais do próprio Comitê, 
sem prejuízo da divulgação e convite pela CONTRATADA aos demais atores externos 
ao Comitê, mas já envolvidos nas fases anteriores do processo ou ainda 
potencialmente interessados. 

5.1.2.11  A CONTRATADA deverá produzir, previamente, um resumo dos assuntos a 
serem tratados/discutidos, em linguagem acessível e de fácil compreensão, de modo 
a possibilitar que as propostas sejam perfeitamente entendidas pelos participantes. 

a) O resumo produzido pela CONTRATADA deverá ser entregue à CONTRATANTE 
para análise com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o evento. 

b) Após aprovado, o resumo deverá ser encaminhado por meio eletrônico ao Comitê 
e demais participantes do evento em questão, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias. 

c) A CONTRATADA disponibilizará 02 (duas) cópias impressas para consultas durante 
o evento. 

5.1.2.12  A CONTRATADA, após cada evento, elaborará Relatório específico sobre o 
mesmo, contendo as contribuições dos participantes, uma análise crítica do evento, 
metodologia abordada, registros fotográficos, atas de presença e conclusões. 

5.1.2.13  A CONTRATADA terá sob sua responsabilidade e expensas a logística 
necessária para realização de cada evento, divulgação (com aprovação prévia da 
APAC), convocação e mobilização, aluguel de espaço, aluguel de equipamentos 
audiovisuais compatíveis com a metodologia e as atividades programadas, conforme 
o Anexo VI destes Termos de Referência. 

5.1.2.14  Serão também de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com equipe 
organizadora e alimentação dos participantes durante os eventos, conforme o Anexo 
VI destes Termos de Referência. 
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5.2 SEGUNDA FASE – ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

A etapa de diagnóstico compreenderá a descrição e a avaliação integrada e 
contextualizada do quadro natural e antrópico existente na bacia do Goiana e no GL6, 
das restrições e das potencialidades dos recursos hídricos associadas às demandas 
atuais para os diversos usos. O Diagnóstico deverá ser compilado com base em estudos 
recentes e dados secundários. Em caso de total ausência de dados em alguma área 
específica, estudos deverão ser indicados e em caso de custo financeiro associado, a 
viabilidade de sua execução deverá ser discutida com a CONTRATADA. 

5.2.1  Meio Físico e Biótico 

5.2.1.1  Clima 

a) Nesta etapa do diagnóstico, deverá ser caracterizado o regime climático da bacia 
do Goiana e do GL6 através da análise dos seguintes elementos: precipitação, 
temperaturas médias, mínimas e máximas; umidade relativa média, mínima e 
máxima; evaporação e evapotranspiração potencial. Deverão ser confeccionados 
gráficos e mapas das médias aritméticas mensais e anuais dos valores com 
traçado das isolinhas de todos os elementos descritos acima.  

b) Devem ser gerados para as regiões da bacia do Goiana e do GL6 o climograma e 
os gráficos da evolução temporal dos elementos supracitados durante o ano, e 
das médias aritméticas mensais e anuais. 

5.2.1.2   Precipitação 

a) No diagnóstico da precipitação, deverão ser apresentadas isoietas médias de 
chuvas anuais e mensais para estações selecionadas com maior período de 
observações. 

b) Deverão ser realizadas análises estatísticas anuais, mensais e diárias 
representativas dos vários regimes de chuvas do Litoral, Mata e Agreste, 
determinando-se os valores correspondentes às probabilidades de 90%, 80%, 20% 
e 10% de serem igualadas e superadas. 

c) Deverão ser construídas, para estas mesmas áreas, as curvas que ligam a 
intensidade das chuvas, à duração e frequência, com tempo de retorno de 10, 25 
e 50 anos. 

5.2.1.3  Recursos Minerais 

Deverão ser levantados os recursos minerais, mineradoras e garimpos atuando na área,  
bem como sua influência na economia e na degradação ambiental nos domínios da 
bacia do Goiana e do GL6. 

5.2.1.4  Geomorfologia 

O levantamento de dados geomorfológicos deverá ser realizado com vistas a 
estabelecer eventuais relações para formação de compartimentos morfoestruturais, 
relevo, hidrografia (indicando os divisores das bacias hidrográficas) e tipos de solo. 

5.2.1.5  Classificação Hidrológica dos Solos 
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Com base no levantamento dos solos do estado de Pernambuco, na escala de 
1:100.000, realizado pela EMBRAPA, a CONTRATADA deverá proceder à classificação 
hidrológica dos solos nos quatro grupos definidos pelo Soil Conservation Service (SCS). 
Essa análise subsidiará o entendimento do potencial erosivo, da acumulação de 
sedimentos e da avaliação da aptidão agrícola e silvicultural, permitindo, dessa forma, 
identificar as regiões de maior potencialidade para o uso agrícola, bem como as áreas 
de restrição destas atividades, áreas de recarga de aquíferos e áreas com maior 
vocação para preservação/conservação. 

5.2.1.6  Hidrogeologia 

Deverá ser feito o levantamento das unidades aquíferas inseridas na área de estudo 
quanto ao tipo (granular/poroso e fissural/fraturado), descrição das características 
litológicas destas unidades e sua expressividade no que concerne à contribuição no 
atendimento às diversas demandas da região, bem como a infraestrutura hídrica 
associada. 

5.2.1.7  Hidrografia 

Deverá ser elaborado um diagnóstico contendo no mínimo informações acerca da rede 
hidrográfica, identificando: área da bacia de drenagem, extensão, padrão de drenagem, 
principais afluentes, principais reservatórios, estruturas hidráulicas existentes, etc. 
Caracterizar e analisar regime hidrológico e fisiografia. 

5.2.1.8  Vegetação / Áreas Protegidas por Lei 

a) Deverá ser elaborada uma descrição/caracterização da cobertura vegetal e seu 
estado de conservação no contexto nas áreas da bacia do Goiana e do GL6, com 
mapeamento georreferenciado, indicando formações vegetais, as áreas 
protegidas (Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação, Reserva 
Legal), áreas ambientalmente frágeis, áreas degradadas e com potencial para 
restauração, com vistas a subsidiar futuras ações ambientais a serem propostas 
nos Planos de Investimento. 

b) Deverão ser realizadas excursões de campo para levantamento e checagem de 
situações ambientais em áreas relevantes, como APPs de nascentes, rios e 
reservatórios e Unidades de Conservação. 

5.2.2  Meio Socioeconômico 

A dinâmica socioeconômica e hidrográfica será avaliada através da identificação dos 
elementos básicos para a compreensão da sua estrutura organizacional (em termos 
sociais, econômicos e culturais) e a identificação de atores e segmentos setoriais 
estratégicos. 

5.2.2.1  Dinâmica Social 

a) Deverá ser avaliada a dinâmica social dos municípios da área em estudo, através 
da identificação dos elementos e atores sociais estratégicos, caracterizando suas 
formas de atuação e organização, capacidade de liderança e abrangência espacial, 
com destaque aos que se relacionam ao uso e proteção dos recursos hídricos. 

b) Deverá também ser avaliada a capacidade institucional, limitação e necessidades 
de fortalecimento dos atores relacionados, de acordo com a sua influência social e 
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a possibilidade de participação na gestão do plano. A identificação de tais 
características é importante tanto para o conhecimento das condições locais 
quanto para a indicação de investimentos e programas de fortalecimento 
institucional. 

c) No que concerne à dinâmica social é importante ainda identificar e caracterizar as 
representações de grupos étnicos e comunidades tradicionais presentes, e seus 
padrões culturais e antropológicos, relacionando-os a processos produtivos (pesca 
artesanal, pequena produção agropecuária, entre outros), analisando suas 
relações com o uso e a conservação dos recursos hídricos. 

5.2.2.2  Aspectos demográficos e urbanização  

a) Os aspectos demográficos devem subsidiar a estimativa das demandas hídricas. 
Deverão ser apresentadas as tendências de concentração e polarização, 
identificando-se as regiões submetidas a pressões demográficas mais intensas, os 
movimentos migratórios internos e externos à área objeto do estudo e a 
distribuição da população urbana e rural na bacia do Goiana e no GL6 e em suas 
subdivisões. 

b) Deverão ser coletados e apresentados dados relacionados à densidade 
demográfica, taxa de urbanização, taxa de mortalidade infantil, evolução da 
população, taxa anual de crescimento da população, taxa de natalidade, taxas de 
imigração e emigração, número de domicílios urbanos e projeções de população. 

5.2.2.3  Educação e comunicação 

a) Traçar um panorama da situação dos serviços de educação nos municípios 
envolvidos, informando dados básicos como taxa de alfabetização, percentual da 
população que frequenta a escola, entre outros. 

b) Deve ser dada atenção à educação profissional de nível técnico, às instituições de 
nível superior de ensino e pesquisa e às potenciais parcerias nos programas de 
uso e conservação das águas. 

5.2.2.4  Desenvolvimento Humano 

Traçar um quadro do desenvolvimento das áreas estudadas, baseado em indicadores sociais 
como IDH, Índice de Gini, taxa de pobreza, PIB per capita, permitindo uma análise da 
concentração da desigualdade e pobreza e da vulnerabilidade social, esta última levando em 
consideração o conjunto de indicadores constantes do Atlas do Desenvolvimento Humano. 

5.2.2.5  Atividades Econômicas 

Caracterizar as atividades econômicas que dizem respeito à economia regional. A descrição do 
quadro econômico deverá incluir os setores primário, secundário e terciário, examinados por 
uma ótica que analise o desenvolvimento endógeno da bacia do Goiana e do GL6 e os aspectos 
exógenos que afetam esse desenvolvimento. 

5.2.2.6  Programas, Projetos e Obras 

Investigar e caracterizar, para todos os municípios da bacia do Goiana e do GL6, as 
intervenções estruturais e não estruturais, programas, projetos, obras e atividades 
econômicas, instaladas ou em andamento, assim como investimentos recentes ou 
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programados, relacionando-os ao aproveitamento, preservação e revitalização dos recursos 
hídricos, e indicando seus impactos na dinâmica social, ambiental e econômica, assim como na 
disponibilidade e demanda hídricas. 

5.2.2.7  Infraestrutura Regional 

Mapear a existência, adequação e funcionalidade das redes de abastecimento de água, 
adutoras, esgotamento sanitário, estações de tratamento de água e esgoto, e o destino e 
tratamento dos resíduos sólidos, dando ênfase aos aterros e/ou lixões situados às margens dos 
cursos d’água. 

5.2.2.8  Análise Político-institucional e legal 

Traçar um panorama dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, conforme 
estabelecido na Lei nº 12.984/05, o estágio atual de implementação e a relação existente entre 
eles. É importante mapear as políticas urbanas, incluindo a coleta e avaliação das informações 
referentes à lei orgânica, plano diretor, zoneamento, leis de proteção ou controle ambiental. 
As análises deverão ser realizadas nos âmbitos federal, estadual e municipal – com atenção 
particular a este último; e identificadas as atribuições das diversas instituições públicas e 
privadas que atuam com recursos hídricos e meio ambiente. 

5.2.2.9  Uso e Ocupação do Solo 

Identificar os principais tipos de uso e ocupação do solo, com vistas a subsidiar a análise dos 
padrões de ocupação do solo predominante, de forma a orientar a análise dos usos múltiplos, 
os quais deverão ser quantificados e expressos em tabelas, indicando a área total de cada 
ocorrência e respectivos percentuais em relação à área total da bacia do Goiana e do GL6 e aos 
municípios, sendo estes: 

a) Formações vegetais nativas identificadas por tipologia; 

b) Identificação de áreas cultivadas, irrigadas e de sequeiro; 

c) Identificação de pastagens naturais e plantadas; 

d) Identificação de áreas de mineração; 

e) Identificação de áreas urbanas, setores municipais, distritais, vilas e povoados e 
polos industriais; 

f)         Áreas degradadas por qualquer processo; 

g) Aterros sanitários ou lixões, notadamente aqueles localizados às margens dos 
rios; 

h) Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação; 

i)         Rede hidrográfica; 

j)         Infraestrutura hídrica (barragens, adutoras, etc.); 

k) Infraestrutura viária. 

5.2.3  Recursos Hídricos 
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O Relatório Diagnóstico dos Recursos Hídricos descrito a seguir é fundamental para a definição 
das prioridades de Planejamento e direcionamento do PHA. 

5.2.3.1  Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades Hídricas 

a) Deverão ser inventariados os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem 
como a infraestrutura existente (adutoras, açudes, barragens, etc.). 

b) O inventário deve envolver os principais reservatórios com capacidade de 
acumulação superior a 1 milhão de metros cúbicos. Adicionalmente deverão ser 
inventariadas e analisadas as seguintes informações: 

i)  Para os reservatórios outorgados: número, localização, área e volume 
(capacidade de reservação); proprietário e finalidade; operação; idade, e outras 
informações existentes sobre manutenção e inspeções realizadas; 

ii)  Rede hidrometeorológica, com identificação de carências de dados 
hidrometeorológicos e proposição de aperfeiçoamentos/adensamento da rede 
hidrométrica, de forma a atender às necessidades do gerenciamento dos recursos 
hídricos da bacia do Goiana e do GL6. 

5.2.3.2  Metodologia para Avaliação das Potencialidades 

a) Em caso de inexistência de estudos recentes sobre a potencialidade dos recursos 
hídricos que abranjam as áreas de interesse, a metodologia a ser empregada para 
estimativa das potencialidades deve seguir os seguintes princípios básicos: 

b) Deverão ser utilizados os modelos hidrológicos do tipo chuva vazão, que utilizem, 
além dessas séries de vazões observadas, a pluviometria da região e dados 
evaporimétricos representativos da região estudada, de modo que seja possível a 
obtenção de séries de vazões afluentes nos exutórios considerados, com 
extensões compatíveis com a necessidade que requerem as devidas análises 
estatísticas, isto é, com o mesmo período de anos de análise, devendo ser 
realizados estudos expeditos de consistência. 

c) Os conteúdos mínimos que deverão ser contemplados nas atividades e produtos a 
serem apresentados são: 

i)  Localização e identificação de todos os postos pluviométricos utilizados e 
considerados como representativos das unidades analisadas, inclusive aqueles 
localizados no entorno da bacia do Goiana e do GL6; 

ii)  Os dados pluviométricos deverão ser apresentados em planilhas com formato 
compatível com o Excel; 

iii)  Todas as estações pluviométricas utilizadas no estudo deverão ter o mesmo 
período de dados, podendo ser preenchidas as falhas e estendidos os períodos de 
observação, por meio de correlação; 

iv)  Para cada sub-bacia considerada, deverão ser apresentados seus contornos em 
formato GIS e apresentadas as chuvas mensais médias resultantes para as 
mesmas, devendo ser consultadas/utilizadas, no mínimo, as seguintes fontes de 
dados: ANA, CPRM, INMET e APAC; 
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v)  Nas sub-bacias perenes e no curso principal deverão ser determinadas as 
equações de recessão com os respectivos coeficientes de recessão; 

vi)  Deverão ser apresentadas as estações meteorológicas, climatológicas ou postos 
evaporimétricos considerados como de interesse para os estudos realizados; 

vii)  Deverá ser apresentado mapa com a rede de monitoramento 
hidrometeorológico em formato GIS, bem como a identificação de cada estação; 

viii)  Deverão ser selecionados os postos fluviométricos considerados como 
representativos da região, e apresentados seus respectivos dados em formato 
compatível com o Excel; 

ix)  Com base nos dados citados anteriormente, deverão ser realizadas as calibrações 
do modelo chuva x vazão para cada posto fluviométrico selecionado. Estas 
calibrações deverão ser realizadas com dados mensais e devem apresentar 
gráficos comparativos entre vazões geradas e vazões observadas, bem como, 
parâmetros estatísticos da calibração. 

x)  O modelo chuva-vazão a ser utilizado deverá ser detalhado para melhor 
entendimento de sua aplicação; 

xi)  Para calibração do modelo chuva x vazão no caso da inexistência de postos 
fluviométricos na região estudada com séries de vazões observadas adequadas e 
representativas das áreas em questão, poderão ser utilizados postos externos à 
bacia do Goiana e ao GL6 e que os representem hidrologicamente, ou ainda 
serem realizadas as calibrações através de curvas de rendimentos calculados por 
metodologias conhecidas e aprovadas pela APAC; 

xii)  Todos os dados utilizados e obtidos na calibração, inclusive o próprio modelo 
utilizado, deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE; 

xiii)  Deverão ser geradas séries de vazões mensais afluentes de longo período para 
todas as unidades hídricas consideradas no estudo, contemplando sempre o 
mesmo período; 

xiv)  As séries citadas anteriormente deverão ser fornecidas em formato compatível 
com Excel e contemplar análises estatísticas, inclusive, com curvas de 
permanência global e para cada mês do ano, com os respectivos valores 
associados a 99%, 95%, 90%, 75% e 50% de permanência no tempo. 

5.2.3.3  Metodologia para Avaliação das Disponibilidades 

a) Em caso de inexistência de estudos recentes sobre disponibilidade de recursos 
hídricos superficiais que abranjam as áreas de interesse, a metodologia a ser 
empregada para estimativa das disponibilidades deve seguir os seguintes 
princípios básicos: 

i)  Deverão ser avaliadas as disponibilidades virtuais e efetivas, explicitando-se os 
conceitos considerados; 

ii)  As disponibilidades virtuais deverão ser apresentadas para o total de cada 
Unidade de Planejamento; 
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iii)  As disponibilidades efetivas serão divididas em três parcelas: a dos açudes anuais, 
dos interanuais e as disponibilidades a fio d’água. 

b) As disponibilidades deverão ser obtidas através da simulação mensal do balanço 
de massa da operação dos reservatórios, para garantias de 80%, 90%, 95% e 100% 
no atendimento pleno. 

c) Os conteúdos mínimos que deverão ser utilizados nas atividades desenvolvidas e 
produtos a serem apresentados, são: 

i)  Para cada reservatório contemplado, deverão ser seguidas todas as 
recomendações descritas no item 5.2.3.2 , seus subitens e alíneas, para a 
obtenção das séries de vazões médias mensais afluentes aos mesmos; 

ii)  Deverão ser apresentados os dados de projeto das barragens consideradas, isto é, 
as com capacidade de acumulação superior a 1 (um) milhão de metros cúbicos; 

iii)  Com base nas séries de afluências citadas anteriormente, das chuvas adotadas 
para a bacia hidráulica de cada reservatório e dos dados de evaporação, deverão 
ser realizadas as simulações da operação dos reservatórios, e obtidas suas vazões 
regularizadas para as garantias descritas; 

iv)  Deverão ser apresentadas de forma detalhada, para cada mês, em meio digital e 
em formato compatível com Excel, os volumes acumulados no reservatório, os 
volumes evaporados e os volumes vertidos para cada simulação; 

v)  As simulações dos reservatórios deverão ser realizadas de forma integrada, ou 
seja, deve ser considerado o efeito cascata quando existirem reservatórios 
localizados a montante; 

5.2.3.4  Representação espacial das Disponibilidades e Potencialidades Hídricas  

Deverá permitir o conhecimento das disponibilidades e potencialidades hídricas no espaço 
territorial, nos aspectos quantitativos e qualitativos, em uma base georreferenciada. 

5.2.3.5  Levantamento e análise preliminar de alternativas para incremento das 
disponibilidades de água 

Deverão ser apresentadas alternativas com viabilidade técnica e econômica para o incremento 
da disponibilidade de água, que deverão ser identificadas e analisadas, em caráter preliminar. 
Para tanto, deverão ser inventariadas alternativas de intervenção tendo por base informações 
contidas em cartas, imagens de satélite, outros estudos e avaliações de campo. 

5.2.3.6  Potencialidades e Disponibilidades das Águas Subterrâneas 

a) A análise da disponibilidade hídrica subterrânea deverá abranger o levantamento, 
apropriação, adequação e análise hidrogeológica das informações já existentes 
(aspectos litológicos e estruturais, parâmetros hidrogeológicos, dentre outros). 

b) Este tópico consistirá em reunir, avaliar e processar informações contidas em 
trabalhos já realizados por entidades públicas (federais, estaduais e municipais) e 
privadas, que detenham dados deste tipo, representando-os cartograficamente. 

c) Tais informações deverão ser complementadas com os dados disponíveis dos 
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cadastros de usuários e de poços perfurados (excluídos os poços abandonados, 
paralisados e não instalados), disponíveis no acervo dos órgãos públicos 
competentes, bem como de empresas privadas. 

d) Deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

i)  Inventário dos pontos de água (poços tubulares, piezômetros, cisternas, fontes e 
nascentes), com a localização e dados referentes aos perfis construtivos, métodos 
de perfuração e ensaios ou testes de produção de poços (parâmetros hidráulicos 
dos aquíferos); 

ii)  Avaliação das condições de utilização das águas subterrâneas, a partir de 
estimativas dos volumes atualmente explotados e do levantamento dos usos 
atuais; 

iii)  Avaliação das disponibilidades, potencialidades e estimativa das reservas, 
utilizando os mapas de isópacas dos aquíferos, e as vazões informadas no 
cadastro de usuários; 

iv)  Avaliação da potencialidade hídrica subterrâneas, a partir dos dados reunidos; 

v)  Tratamento estatístico dos dados de produção dos poços com elaboração de 
histogramas de frequência e gráficos de probabilidade de vazões de produção e 
de vazões específicas, com representação cartográfica; 

vi)  Estimativa de infiltração e do tempo de residência das águas, a partir de dados 
pré-existentes; 

vii)  Identificação das áreas de recarga e descarga dos aquíferos (dados pré-
existentes); 

viii)  Estimativa de recarga baseada no cruzamento de dados de precipitação e 
áreas de recarga definida em estudos relevantes acerca da hidrogeologia da área 
(mapas hidrogeológicos da SUDENE, CPRM, entre outros); 

ix)  Levantamento de dados secundários de análises físico-químicas (no mínimo 
condutividade elétrica) e bacteriológicas das águas por unidade aquífera, junto 
aos órgãos competentes (CPRM, APAC, etc.) e Programa Água Doce; 

e) Onde for constatada a inexistência ou insuficiência de dados sobre as águas 
subterrâneas, deverá ser indicado, na proposição de planos de investimento, um 
programa de levantamento de dados primários. 

5.2.3.7  Demandas Hídricas 

a) Esta etapa será conduzida com vistas a definir o quadro atual de demanda hídrica 
a partir da análise das demandas relacionadas aos diferentes usos setoriais e da 
sua evolução histórica. 

b) Devem ser considerados todos os tipos de demanda hídrica relevantes, existentes, 
ou potenciais, incluindo-se usos consuntivos e não consuntivos. 

c) As transferências de água verificadas (tanto exportações como importações) 
também devem ser contabilizadas nesse levantamento. 
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d) As seguintes utilizações da água deverão ser investigadas, a partir das várias 
fontes oficiais existentes: 

i)  Abastecimento público de água; 

ii)  Diluição de efluentes/Esgotamento Sanitário; 

iii)  Uso Industrial; 

iv)  Agropecuária e Irrigação; 

v)  Mineração e Garimpo; 

vi)  Pesca e aquicultura; 

vii)  Turismo e Recreação; 

viii)  Outros. 

e) A demanda de água para uso industrial deverá ser calculada por meio do 
levantamento do cadastro de outorga das principais indústrias usuárias. 

f)         A CONTRATADA deverá sugerir uma definição do conceito de Uso Insignificante, a 
ser empregado na formulação de diretrizes para implementação da Outorga. A 
definição de Uso Insignificante deverá considerar as peculiaridades da bacia do 
Goiana e do GL6 e a disponibilidade hídrica, variável no tempo. Os critérios 
utilizados na definição do conceito deverão ser explicitados. 

5.2.3.8  Balanço Hídrico  

a) A CONTRATADA deverá efetuar o balanço entre a disponibilidade e a demanda 
hídrica atual e analisar as tendências de evolução da demanda, no espaço e no 
tempo, sem considerar qualquer intervenção. 

b) A CONTRATADA deverá realizar a análise e elaborar as justificativas de 
intervenções a serem projetadas em cenários prospectivos com alcance de curto, 
médio, e longo prazo (5, 10 e 20 anos), visando à otimização da disponibilidade 
qualiquantitativa. 

5.2.3.9  Poluição Hídrica 

a) Fontes de Poluição 

i)  A CONTRATADA deverá listar as principais fontes de poluição pontuais e difusas, 
superficiais e subterrâneas, dos recursos hídricos de toda a área objeto de estudo. 

ii)  Este levantamento deverá abranger os efluentes provenientes do esgotamento 
sanitário e dos efluentes e resíduos gerados pelos setores de agricultura, 
pecuária, indústria, mineração, construção civil, além dos gerados pelos aterros 
sanitários, lixões e matadouros. 

b) Qualidade da Água  

i)  Os estudos deverão ser elaborados a partir de levantamento das informações e 
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dados existentes, relativos aos constituintes físico-químicos e biológicos, 
contemplando a consistência, o tratamento e a interpretação dos dados. 

ii)  Os resultados deverão correlacionar os índices obtidos com os diversos usos de 
água, identificando o comprometimento da qualidade e sua adequação para os 
usos atuais, bem como seus aspectos sanitários. 

iii)  A partir dos dados levantados, quando existentes, deverão ser analisados 
parâmetros físico-químicos e biológicos mais relevantes como temperatura, pH, 
cor, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda 
bioquímica de oxigênio, nitrato, nitrito, fósforo, amônia, cloreto, condutividade 
elétrica, salinidade, sólidos totais, coliformes termotolerantes, cianobactérias, 
clorofila, chumbo, cádmio, cromo, manganês, zinco, níquel, mercúrio.  

iv)  A disponibilidade hídrica em termos qualitativos das águas superficiais deverá ser 
avaliada considerando-se o Índice de Qualidade das Águas (IQA), Índice de Estado 
Trófico (IET), a Toxicidade, Ensaios Ecotoxicológicos, as frequências de violações 
dos parâmetros de qualidade quanto aos limites da legislação estadual e o 
biomonitoramento. 

v)  No tocante às águas subterrâneas, deverão ser efetuados o levantamento e a 
análise dos dados existentes sobre os parâmetros físico-químicos e biológicos das 
águas por unidade aquífera, definindo sua adequação aos diversos tipos de 
utilização, principalmente quanto à potabilidade e usos agrícola e pecuário. 

5.2.3.10  Eventos Extremos  

a) Deverá ser realizado o levantamento das áreas de ocorrência de processos 
hidrometeorológicos associados a eventos extremos (secas, enchentes ou 
inundações). 

b) A abordagem para todos os tipos de desastres deverá levar em conta a seguinte 
sistemática: 

i)  Caracterização;  

ii)  Causas mais comuns;  

iii)  Ocorrência;  

iv)  Principais efeitos adversos;  

v)  Monitoramento, alerta e alarme;  

vi)  Medidas preventivas. 

c) Desastres naturais relacionados com o incremento das precipitações hídricas e 
com as inundações: 

i)  Enchentes ou inundações graduais;  

ii)  Enxurradas;  

iii)  Inundações bruscas e alagamentos. 
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d) Deverão ser selecionados locais representativos para realização de estudos 
hidrológicos de superfície com vistas à determinação das vazões de enchentes 
para a bacia do Goiana e o GL6. 

e) Essas vazões deverão ser determinadas através de metodologia que forneça 
valores aceitáveis, que permita a geração de hidrogramas detalhados de cheias 
para qualquer local e para diferentes períodos de recorrência. 

f)         Desastres naturais relacionados com a intensa redução das precipitações hídricas: 

i)  Estiagens;  

ii)  Seca;  

iii)  Incêndios florestais. 

5.2.4  Diagnóstico Integrado  

5.2.4.1  A CONTRATADA deverá apresentar diagnóstico síntese da situação atual da 
bacia do Goiana e do GL6 e seus recursos hídricos, especialmente quanto a 
disponibilidades, demandas e qualidade das águas: o conhecimento existente; o 
estado da gestão dos recursos hídricos, suas perspectivas e prioridades; as 
vulnerabilidades da bacia do Goiana e do GL6 relativamente aos seus recursos 
hídricos; os principais problemas e conflitos identificados, sua localização, 
intensidade, abrangência e consequências possíveis. 

5.3 TERCEIRA FASE – ANÁLISE PROGNÓSTICA, COMPATIBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO   

5.3.1  Construção de Cenários 

5.3.1.1  Deverão ser construídos Cenários Críticos, Tendenciais e Sustentáveis para os 
horizontes de 5, 10 e 20 anos, a partir das informações dos diagnósticos, objetivando 
tomar decisões antecipadas em tempo hábil, que permitam evitar ou minimizar 
problemas futuros relacionados com a disponibilidade, preservação e 
aproveitamento dos recursos hídricos, bem como utilizá-los como parâmetros para o 
estabelecimento das metas e ações. 

5.3.1.2  Os modelos matemáticos de simulação deverão ser aprovados pela APAC, 
assim como a metodologia para a construção dos cenários, que deverão estar 
explicitados no Plano de Trabalho. 

5.3.1.3  Esses cenários alternativos deverão ser propostos pela CONTRATADA, em 
consenso com a Câmara Técnica e a APAC, e consistirão em:  

a) CENÁRIO CRÍTICO - Um cenário onde haverá uma conjugação de fatores negativos 
para a gestão dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável; 

b) CENÁRIO TENDENCIAL - Com a manutenção da situação atual, sem a 
implementação do PHA; e 

c) CENÁRIO SUSTENTÁVEL - Em que se pretende ver instalado com a implementação 
do PHA, onde haverá uma conjugação de fatores positivos para a gestão dos 
recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. 

5.3.2  Estimativa de Disponibilidades e Demandas Hídricas  
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5.3.2.1  Estimativas de Demandas Futuras 

a) Deverão ser realizadas estimativas de demandas futuras para os cenários 
propostos, as quais deverão ser comparadas com as disponibilidades. 

b) Deverão ser consideradas as diversas hipóteses de ampliação das disponibilidades 
e controle ou racionalização das demandas. 

5.3.3  Estimativa da Carga Poluidora por Cenário Alternativo  

5.3.3.1  Deverá ser estimada a produção da carga poluidora por tipo de demanda e 
poluente e classificadas por fonte de emissão, de acordo com os cenários propostos. 

5.3.3.2  As estimativas deverão ser realizadas com base nas projeções temporais das 
demandas hídricas previstas para os diferentes usos setoriais já analisados, 
considerando-se a capacidade de autodepuração dos corpos hídricos. 

5.3.3.3  Estas estimativas deverão ser hierarquizadas em função de sua relevância ou 
impacto nos aspectos técnicos, econômicos, sociais, políticos e ambientais.  

5.3.4  Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos 

5.3.4.1  Nesta fase, a CONTRATADA deverá pesquisar alternativas técnicas e 
institucionais para a articulação dos interesses da bacia do Goiana e do GL6 com 
aqueles externos a eles, executando as atividades descritas nos itens seguintes: 

a) Análise do conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de bacias vizinhas ou 
interligadas; 

b) Análise do conteúdo de projetos e Planos localizados em bacias vizinhas, ou 
interligadas, com rebatimento sobre a bacia do Goiana e o GL6. 

5.4 QUARTA FASE – PROPOSIÇÕES DAS AÇÕES DO PLANO 

5.4.1  Definição de Metas 

5.4.1.1  A CONTRATADA deverá fixar os objetivos e as metas do plano que integrarão o 
escopo do planejamento e da gestão dos recursos hídricos, devendo estar em 
consonância com as necessidades e possibilidades do Goiana e GL6. 

5.4.1.2  O PHA deverá propor metas visando à conservação, recuperação, aumento da 
quantidade e a melhoria da qualidade dos recursos hídricos, assim como para a 
racionalização do uso da água. 

5.4.1.3  O PHA deverá propor metas visando à conservação, preservação e recuperação 
da qualidade ambiental, bem como contribuir para a melhoria da prestação de 
serviços ambientais. 

5.4.1.4  As metas propostas deverão ser classificadas em categorias, em função da 
relevância e da urgência que apresentem, identificando-se horizontes em que serão 
atingidas. Deverão ser determinadas e hierarquizadas em consenso com a 
CONTRATANTE, sendo posteriormente levadas a reuniões com a Câmara Técnica do 
COBH Goiana, ocasião em que serão novamente discutidas e avaliadas. 

5.4.2  Plano de Investimentos 
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5.4.2.1  O Plano Hidroambiental deverá apresentar um Plano de Investimentos 
contendo as intervenções organizadas em medidas emergenciais, programas, 
projetos e ações que foram sugeridas nesta fase, a serem implementadas a curto, 
médio e longo prazos, com as respectivas análises econômicas e cronograma físico-
financeiro que permitam uma análise de viabilidade. Deverá também ser evidenciado 
como os instrumentos de gerenciamento propostos serão integrados de forma a 
tornar factível a implementação do Plano e a consecução de suas metas. 

5.4.2.2  Os atores envolvidos, citados como responsáveis ou participantes das ações 
propostas no Plano de Investimentos, entidades, órgãos públicos, possíveis entidades 
financiadoras e outros, deverão ser convidados a participar de reuniões, organizadas 
pela CONTRATADA, onde serão discutidas a viabilidade das ações propostas e a 
adequação destas às ações em andamento ou planejadas pelos referidos atores nas 
suas respectivas áreas de atuação. Deste modo, espera-se que o Plano de 
Investimentos do PHA seja um documento sincronizado com o planejamento de 
outras áreas no âmbito das ações que são desenvolvidas no Estado e que seja, de 
fato, um instrumento balizador no desenvolvimento de Planos, Programas e Projetos 
que tenham intersecção com o planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos. 

5.4.2.3  As ações sugeridas no Plano de Investimentos devem ser agrupadas em três 
eixos, a saber: 1 - Socioambiental, 2 - Gestão de Recursos Hídricos e 3 - Infraestrutura 
Hídrica. 

5.4.2.4  As ações deverão ser propostas em função das metas estabelecidas, como 
respostas às necessidades identificadas, e levando em conta os seguintes aspectos: 

a) A revitalização da bacia do Goiana e do GL6 e a criação de áreas sujeitas à 
restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos; 

b) Os condicionantes financeiros e orçamentários; 

c) A sustentabilidade hídrica das intervenções; 

d) As ações e planos já existentes ou previstos, considerando-se a articulação lógica 
do PHA com as demais instâncias de planejamento, governamentais nas 
diferentes esferas ou privadas, na área de recursos hídricos e nas áreas afins, 
como por exemplo o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana do Recife - PDUI-RMR; 

e) As ações e planos deverão contemplar não apenas a infraestrutura de serviços e 
obras, mas também todas as ações relacionadas com a implementação e 
operacionalização de instrumentos de gestão dos recursos hídricos, os 
desenvolvimentos operacionais e institucionais, as articulações com órgãos 
públicos e privados, o fomento à gestão participativa, a qualificação técnica e a 
educação ambiental; 

f)         O aproveitamento e reuso dos recursos hídricos e redução das perdas de água; 

g) A melhoria do conhecimento e monitoramento sobre as disponibilidades e 
demandas hídricas, superficiais e subterrâneas, ou aspectos físicos, bióticos e 
socioeconômicos que afetam ou são afetados pelos recursos hídricos; 

h) O incremento das disponibilidades hídricas com a redução da carga poluidora, 
com ênfase na proposição de programa de tratamento de esgoto doméstico; 
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i) O incremento das disponibilidades hídricas através do controle quantitativo das 
demandas; 

j) A prevenção e o controle de eventos extremos, bem como a elaboração de 
proposições relativas a planos de contingência para enchentes e secas e 
proposições de obras para captação das águas pluviais e sistemas de drenagem 
urbana, caso necessárias; 

k) Apoiar a gestão dos recursos hídricos através da: indicação de instrumentos que 
minimizem os conflitos de uso da água; proposição de ações de integração das 
políticas de recursos hídricos com as de meio ambiente, agricultura e outros 
segmentos; proposição de medidas para o fortalecimento da articulação 
institucional União/Estado/Município. 

5.4.2.5  As alternativas de intervenção deverão ser dimensionadas de forma integrada 
e articulada com os instrumentos de gestão, visando obter efetividade no alcance 
dos diferentes cenários, com eficiência econômica e impactos ambientais e sociais 
controlados. 

a) Quanto à forma de apresentação do Plano de Investimentos, será necessário 
constar os dados essenciais para a formulação de projetos de captação de 
recursos, necessários à sua implementação, devendo conter no mínimo: 

i)  Título da Ação; 

ii)  Justificativa; 

iii)  Objetivos; 

iv)  Atividades; 

v)  Metas; 

vi)  Identificação dos indicadores de acompanhamento das atividades previstas; 

vii)  Metodologia; 

viii)  Arranjo institucional na implantação, operação e manutenção; 

ix)  Mecanismos de mobilização social e educação ambiental; 

x)  Período de implementação; 

xi)  Dimensionamento e perfil da equipe técnica e de apoio; 

xii)  Cronograma de atividades; 

xiii)  Planilha de custos; 

xiv)  Identificação de fontes de recursos; 

xv)  Identificação da legislação ambiental e de recursos hídricos aplicáveis; 

xvi)  Cronograma físico-financeiro. 
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5.4.3  Diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão  

5.4.3.1  Deverão ser propostas diretrizes para a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos (com base nos cenários delineados no Plano), e realizada uma estimativa do 
potencial de arrecadação global como um todo. 

5.4.3.2  A CONTRATADA deverá formular diretrizes para a outorga (captação e 
lançamento) e metodologia para a proposta de enquadramento dos corpos d’água. 
Para tanto, deverão ser considerados, no mínimo, os dispositivos legais listados 
abaixo: 

a) Lei nº 6.938, de 2 de setembro de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências; 

b) Resoluções Nº 357 de 17/03/2005 e Nº 430 de 13/05/2011 do CONAMA (recursos 
hídricos superficiais) e Resolução Nº 396/2008 do CONAMA (recursos hídricos 
subterrâneos) e alterações posteriores; 

c) Lei Estadual Nº 12984 de 30/12/2005, que dispõe sobre as Políticas e Sistemas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco; 

d) Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

5.4.3.3  Na definição da metodologia para a proposta de enquadramento, deverá ser 
considerado que, quando da sua posterior implementação, o enquadramento dos 
corpos hídricos da bacia do Goiana e do GL6 será estruturado nas fases a seguir 
descritas: 

a) Objetivos de qualidade: Identificação dos usos prioritários das águas, atuais e 
futuros, e estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado ou 
mantido em um segmento de corpo d'água ao longo do tempo; 

b) Avaliação da condição da qualidade das águas: Avaliação da qualidade das águas, 
a partir dos objetivos e definições estabelecidos nos dispositivos legais referentes 
ao enquadramento, e identificação dos desvios existentes; 

c) Efetivação do enquadramento: Definição de um conjunto de medidas necessárias 
para se alcançar ou manter a qualidade dos diversos segmentos dos corpos d'água 
em correspondência com a sua classe. Em função da multiplicidade de fatores 
correlacionados, é importante a interação entre os vários órgãos e a participação 
da população usuária das águas. 

5.4.3.4  A CONTRATADA deverá considerar ainda, que em consonância com os 
dispositivos legais pertinentes, sugere-se a aplicação dos seguintes conceitos e 
critérios para o enquadramento: 

a) Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas: associa-se este tipo 
de uso a cursos d'água localizados em áreas preservadas de Unidades de 
Conservação municipais, estaduais ou federais; 

b) Proteção das comunidades aquáticas: este tipo de uso está relacionado a corpos 
d'água que apresentam condições adequadas de preservação de sua mata ciliar, 
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localizados em regiões de nascente e naquelas de menor pressão sobre os 
recursos hídricos, e onde é identificada a presença significativa de fauna aquática, 
especialmente de peixes; 

c) Priorização de mananciais: a partir do levantamento dos usos das águas, da 
localização cartográfica e adotando-se a hierarquia definida pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005, são identificados e priorizados os mananciais a serem 
enquadrados; 

d) Delimitação de trechos: o trecho é caracterizado como o segmento do rio que 
reflete todos os acontecimentos ocorridos em sua área de drenagem. Para a 
delimitação dos trechos, são relevantes os usos atuais e futuros, e devem ser 
considerados: 

i)  Os limites de sub-bacias;  

ii)  A confluência de cursos d'água;  

iii)  Os barramentos; 

iv)  Os limites de Unidades de Conservação; 

v)  As derivações. 

5.4.3.5  Deverá ser realizada pela CONTRATADA uma indicação prévia dos trechos de 
cursos d´água considerados relevantes por apresentarem comprometimento em 
qualidade e quantidade ou conflitos em termos de uso. 

5.4.3.6  A CONTRATADA deverá sugerir classes para os trechos indicados. 

a) A metodologia e critérios de escolha dos trechos assim como das classes sugeridas 
deverão ser explicitados detalhadamente. 

5.4.3.7  A CONTRATADA, na elaboração da metodologia da proposta de 
enquadramento, deverá selecionar parâmetros prioritários de qualidade da água a 
serem analisados para cada trecho.  

a) Os parâmetros deverão ser representativos dos impactos ocorrentes e dos usos 
pretendidos.  

b) Os parâmetros deverão englobar, ao menos, aqueles referentes aos efluentes 
domésticos (oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda 
bioquímica de oxigênio, coliformes, fósforo). 

5.4.3.8  A CONTRATADA deverá propor uma rede de monitoramento da qualidade da 
água, tomando como base os trechos de curso d’água definidos previamente. 

a) Esta rede deverá fornecer informações que subsidiarão o acompanhamento da 
evolução na qualidade dos recursos hídricos, como indicativo da efetividade das 
ações e medidas implantadas.  

b) A rede de monitoramento proposta deverá considerar os pontos de 
monitoramento já existentes (CPRH, APAC, ANA) e os parâmetros monitorados 
pelos mesmos. 
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5.4.3.9  No caso dos rios intermitentes, a CONTRATADA deverá propor metodologia 
para implementação da outorga de captação de água e lançamento de efluentes, 
assim como propor metodologia para elaboração da proposta de enquadramento. 

5.5 QUINTA FASE – PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO 
PLANO 

 

A CONTRATADA deverá propor um arranjo institucional e apresentar um roteiro de 
implementação das ações, além de propor indicadores de acompanhamento das ações 
propostas no plano. 

 

5.5.1  Proposta de Arranjo Institucional 

5.5.1.1  Deverá ser elaborada uma proposição ordenada de ações institucionais que 
consolidem os compromissos de todos os atores, em especial do COBH Goiana e 
órgãos executores da política estadual de recursos hídricos, visando ao alcance das 
suas metas.  

5.5.1.2  A Proposição do Arranjo Institucional pela CONTRATADA deverá considerar: 

a) Integração das iniciativas das diversas instâncias governamentais (federal, 
estadual e municipais) que executam ou planejam a realização de projetos e 
programas na bacia do Goiana e no GL6 que estabeleçam relação direta ou 
indireta com os recursos hídricos, integrando metas governamentais com metas 
do PHA; 

b)  Integração das ações previstas no PHA com as políticas e investimentos estaduais 
e municipais, estabelecendo requisitos de compatibilidade e vínculos de 
correlação entre elas; 

c) Proposição de marcos legais e institucionais que viabilizem recomendações 
quanto à implementação dos instrumentos de gestão; 

d) Identificação de instituições que possam apoiar a viabilização e implementação do 
Plano em âmbitos específicos. 

5.5.2  Roteiro de Implementação do Plano 

5.5.2.1  Deverão ser indicados pela CONTRATADA os principais eventos relacionados à 
implementação do PHA, a partir de sua aprovação, estabelecendo um cronograma de 
referência para as intervenções previstas, de modo a estabelecer o cronograma físico 
de implantação do PHA.  

5.5.2.2  O roteiro de implementação partirá das metas do Plano, do arranjo 
institucional proposto, das intervenções acolhidas no Plano, contempladas nos 
planos de investimento, com indicação de possíveis fontes de financiamento, do 
cronograma físico-financeiro e das diretrizes para implementação dos instrumentos 
de gestão. 

5.5.2.3  O roteiro deve gerar, adicionalmente, uma análise do encadeamento dos 
diversos planos de investimento e intervenções, propondo uma série de 
recomendações advindas da leitura do quadro político em que terá lugar a 
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implementação do PHA, considerando: 

a) Pré-requisitos políticos, administrativos e institucionais a satisfazer; 

b) Pontos fortes e fracos do Plano e seus executores; 

c) Parcerias a serem constituídas e o papel dos atores; 

d) Pontos críticos e obstáculos para o sucesso do plano; 

e) Políticas para levar o Plano a ser bem sucedido; 

f)         Práticas gerenciais a serem empregadas na condução do Plano e suas atividades 
em razão da comprovada efetividade, custo, aceitação pública e minimização de 
efeitos adversos; 

g) Ações de impacto destinadas a dar visibilidade ao Plano e despertar o interesse e 
a consciência do público em geral; 

h) Responsabilidades dos diferentes atores envolvidos na sua implementação; 

i)         Cronograma de implementação do plano, com ênfase nas atividades de 
sensibilização de autoridades, acompanhamento de discussões orçamentárias, 
captação de recursos, atendimento de pré-requisitos, programas e intervenções 
que o integram; 

j)         Metodologia de acompanhamento e avaliação do progresso alcançado na 
implementação do plano através de indicadores e relatórios de situação; 

k) Revisões periódicas do Plano. 

5.5.2.4  O plano de implementação apresentado pela CONTRATADA deverá conter, 
adicionalmente, orientações para seu monitoramento, atualização periódica, 
redefinição de prioridades e contabilização do progresso alcançado. 

5.6 SISTEMAS GERENCIAIS DE BASE DE DADOS (SGBD) 

5.6.1   O Banco de dados deverá ser baseado no software POSTGRESQL/POSTGIS, que 
obedece aos critérios de utilização de Software Livre e permite a compatibilidade com 
o Sistema de Informação da APAC, o qual conterá as informações tabulares e espaciais 
produzidas neste estudo, associado à base cartográfica utilizada.  

5.6.2  Os dados a serem armazenados deverão estar em conformidade com a modelagem do 
banco de dados da APAC. 

5.6.3  A CONTRATADA deverá sistematizar a Base dos Dados de maneira a possibilitar a 
integração ao Sistema de Informações Geográficas (SIG) da Apac, onde poderão ser 
visualizadas dinamicamente na forma de mapas temáticos e relatórios. 

5.6.4  Deverão acontecer em cada etapa do projeto, reuniões da equipe de trabalho com a 
APAC permitindo a modelagem do banco de dados e definindo os seguintes aspectos: 

a) Temas e informações que deverão ser armazenadas no Banco de Dados; 

b) Componente espacial utilizado para relacionar cada informação do Banco de 
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Dados; 

c) Formatação de planilhas para coleta das informações e de relatórios a serem 
produzidos a partir do Banco de Dados. 

5.6.5  A CONTRATADA deverá entregar uma versão preliminar do banco de dados ao final da 
análise prognóstica, permitindo uma revisão do banco de dados relativa às fases de 
diagnóstico e prognóstico, com a realização de ajustes, complementações e correções 
que se façam necessários até o final do contrato. 

5.6.6  No Plano de Trabalho Detalhado (PTD) apresentado pela CONTRATADA, que deverá 
passar por análise e aprovação da APAC, através da GPSI e NI, deverão constar as 
metodologias para elaboração dos produtos cartográficos, incluindo: 

a) Técnicas de classificação;  

b) Amostras de treinamento;  

c) Estrutura de metadados;  

d) Padronização das convenções cartográficas;  

e) Fontes de informações temáticas;  

f)         Escala de apresentação dos produtos; e  

g) Estruturação do banco de dados. 

5.7 BASE / PRODUTOS CARTOGRÁFICOS 

Cada tema discutido no PHA, que trate de informações passíveis de serem 
espacializadas, deverá ser ilustrado com mapas, quando necessário. Os mapas 
poderão ser oriundos de documentos como estudos e planos recentes. A 
possibilidade de sua utilização será avaliada pela Equipe Técnica da Gerência de 
Planos e Sistemas de Informação (GPSI). Em caso de ausência ou baixa qualidade, 
os mapas deverão ser produzidos pela CONTRATADA seguindo os preceitos a seguir 
detalhados: 

5.7.1  A elaboração da base cartográfica deverá utilizar-se de mapeamentos sistemáticos 
oficiais na escala de 1:100.000, além de informações temáticas necessárias ao PHA e 
outros subsídios. 

5.7.2  As bases devem ser produzidas no Sistema de Referência Geodésico SIRGAS2000 com 
Sistema de Projeção Universal Transverse Mercator (UTM), fuso 25S, com unidades 
expressas em metros. 

5.7.3  As escalas de apresentação dos layouts dos mapas produzidos deverão ser propostas 
pela equipe executora e aprovadas pela equipe técnica da APAC, de acordo com as 
suas peculiaridades. 

5.7.4  A base digital georreferenciada deverá ser modelada e estruturada nos formatos ESRI 
File Geodatabase e OpenGis (PostgreSQL/PostGIS), garantindo a compatibilidade com 
infraestrutura disponível ou em processo de aquisição pela Apac (softwares, 
hardwares, equipamentos). 
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5.7.5  O conjunto de dados geográficos que compõem a base digital georreferenciada deverá 
ser disponibilizado em composições compatíveis com a plataforma ESRI ArcGIS 10 ou 
Geopackage (.MXD ou .gpkg) e fornecidas todas as fontes utilizadas para sua 
representação. 

5.7.6  Os temas vetoriais deverão ser entregues em formato Geodatabase (.GBD) e matriciais 
em formato Geotiff (.TIF). 

5.7.7  Todas as bases deverão ser entregues em formato aberto contendo todas as 
referências espaciais, tabelas de atributos e informações da geometria (projeção, 
datum e sistema de coordenadas) incorporados. 

5.7.8  A geração dos metadados referentes aos dados integrantes do banco de dados 
espacial do projeto deve seguir o perfil de metadados simplificado geoespaciais do 
Brasil – (Perfil MGB). 

5.7.9  Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes mapas: 

i)  Mapa das temperaturas anuais mínimas; 

ii)  Mapa das temperaturas anuais médias; 

iii)  Mapa das temperaturas anuais máximas; 

iv)  Mapa da umidade relativa anual média; 

v)  Mapa da evapotranspiração anual média; 

vi)  Mapa da precipitação anual média; 

vii)  Mapa de classificação hidrológica dos solos; 

viii)  Mapa hipsométrico; 

ix)  Mapa de declividades; 

x)  Mapa de aptidão agrícola; 

xi)  Mapa das unidades aquíferas; 

xii)  Mapas dos domínios hidrogeológicos; 

xiii)  Mapa da disponibilidade das águas subterrâneas, por domínio hidrogeológico; 

xiv)  Mapa das potencialidades das águas subterrâneas, por domínio 
hidrogeológico; 

xv)  Mapa potenciométrico dos principais aquíferos do domínio sedimentar; 

xvi)  Mapa de qualidade das águas subterrâneas por unidade aquífera; 

xvii)  Mapa de uso e ocupação do solo; 

xviii)  Mapa de áreas especiais (áreas e comunidades indígenas, quilombolas, sítios 
arqueológicos, assentamentos, unidades de conservação, etc.); 
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xix)  Mapa de aspectos demográficos e urbanização; 

xx)  Mapa de desenvolvimento humano estadual - IDH; 

xxi)  Mapa de atividades econômicas; 

xxii)  Mapa da hidrografia por bacia e sub-bacia; 

xxiii)  Mapa da disponibilidade de águas superficiais; 

xxiv)  Mapa da rede de monitoramento hidrometeorológico; 

xxv)  Mapa de infraestrutura hídrica (Projetos e obras); 

xxvi)  Mapa de demanda hídrica; 

xxvii)  Mapa do balanço hídrico; 

xxviii)  Mapa da qualidade das águas superficiais – IQA; 

xxix)  Mapa da qualidade das águas superficiais – IET; 

xxx)  Mapa do balanço hídrico para os cenários propostos; 

xxxi)  Mapa de planos e projetos colocalizados e investimentos propostos. 

 

5.7.10  As metodologias para obtenção dos produtos cartográficos, incluindo técnicas 
de classificação, estrutura de metadados, padronização da convenções cartográficas, 
fontes de informações temáticas, escala de apresentação dos produtos e estruturação 
do banco de dados, deverão ser aprovadas pela APAC e constar no Plano de Trabalho 
Detalhado - PTD.  

5.7.11  Quando da utilização de técnicas de processamento digital de imagens, todos 
os subprodutos deverão ser entregues, incluindo o registro dos métodos empregados, 
amostras de treinamento e todos os aspectos necessários para garantir a linhagem dos 
dados. 

5.7.12  O tema uso e ocupação do solo deve ser produzido ou atualizado utilizando 
imagens de sensores orbitais e/ou aerotransportados. Para as regiões com presença 
de nuvens, que comprometem a interpretação, ou na ausência de imagens, a 
CONTRATADA deverá utilizar outras fontes. Descartadas estas possibilidades, será 
incluído na categoria “não-classificado” (nuvem/sombra de nuvem). Para definição das 
classes temáticas utilizar metodologia constante no Manual Técnico de Uso da Terra 
(IBGE, 2013). 

5.7.13  Para garantir a qualidade dos produtos, deverão ser executadas rotinas de 
validação para avaliar a consistência topológica dos dados e realizar operações 
necessárias para ajustar as feições, corrigindo problemas de descontinuidade, 
sobreposição, vazios, entre outros. 

5.8 RESUMO EXECUTIVO (RE)  

5.8.1  A CONTRATADA deverá apresentar um relatório de teor gerencial que contenha a 
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mensagem básica do plano, suas etapas, apresentando, de forma sintética, os 
principais resultados do diagnóstico e prognóstico, assim como um resumo das 
intervenções e investimentos apontados, redigidos em linguagem acessível. O RE 
deverá conter cerca de 100 páginas em formato A4 e orientação paisagem. 

5.9 FORMA DE APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL DO PHA 

5.9.1  As versões preliminares e as definitivas dos documentos elencados no Anexo VII destes 
Termos de Referência (Plano de Trabalho Detalhado, Relatórios Técnicos Parciais e 
Plano Hidroambiental), deverão ser entregues em formato digital. 

5.9.2  A elaboração e apresentação dos trabalhos deverão seguir o recomendado no “Manual 
de Editoração das Publicações Técnico-científicas da Agência Pernambucana de Águas 
e Clima” e no “Manual de Identidade Visual do Governo de Pernambuco”. 

5.9.3  O conteúdo deverá refletir clareza, objetividade e consistência de todas as 
informações, critérios e metodologias considerados no desenvolvimento do estudo. 

5.9.4  Todos os gráficos, ilustrações, mapas (originais) e relatórios deverão ser entregues no 
formato digital e em projeto aberto. 

5.9.5  Toda bibliografia e referências ligadas a assuntos relevantes tratados no trabalho, 
deverão ser citadas no texto e vir dispostas em ordem alfabética e classificadas 
segundo a norma da ABNT vigente. 

5.9.6  Os produtos deverão ser compostos das seguintes partes: 

a) Pré-textuais (capa; folha de rosto; apresentação; resumo; listas de siglas, 
ilustrações e quadros; sumário); 

b) Textuais (introdução, desenvolvimento, conclusões e/ou recomendações); 

c) Pós-textuais (referências, Anexos, apêndices, etc.). 

5.9.7  O documento final deverá ser disponibilizado em formato PDF (Portable Document 
Format), estruturado em Tomos e Volumes com conteúdo específico de acordo com o 
Anexo VIII destes Termos de Referência, estando cada tomo em um arquivo pdf 
distinto. 

5.9.8  Os mapas do Tomo V (Anexo VIII destes Termos de Referência) deverão ser elaborados 
de acordo com o “Manual de Elaboração de Produção de Geoinformação da Agência 
Pernambucana de Águas e Clima”, a apresentação dos mapas deverá utilizar os 
modelos de layout estabelecidos (um ou vários), de acordo com a necessidade do 
projeto. 

5.9.9  Os desenhos e mapas do trabalho deverão ser produzidos na escala recomendada 
nestes Termos de Referência – item 5.7 seus subitens e alíneas; salvo ocorrência de 
necessidades específicas, quando a representação necessite de maior detalhamento, 
mediante aprovação prévia da APAC. 

5.9.10  Todos os documentos deverão ser entregues contendo seus arquivos em modo 
editável (.doc, .xls, .grf, .dwg, .dxf, .shp, .mxd, etc.) e os dados utilizados para a 
obtenção dos resultados dos respectivos produtos. 
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5.9.11  A CONTRATADA, caso venha a utilizar algum software que a APAC não utilize 
e/ou não possua, ficará obrigada a fornecer o arquivo executável para leitura de tais 
informações. Em caso de software proprietário, a CONTRATADA deverá fornecer 
software livre equivalente. 

5.9.12  A CONTRATADA deverá fornecer uma lista de todos os programas de 
computação utilizados na elaboração dos trabalhos de modo sistemático contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome do software; 

b) Descrição do software; 

c) Modelo utilizado; 

d) Manual de utilização do software; 

e) Linguagem e programação fonte. 

5.9.13  Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão entregues em CD 
ou DVD, sem nenhuma compactação.  

5.9.14  Os dados gerados em cada etapa também deverão ser entregues em sua forma 
bruta, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento computacional. 

5.9.15  Todos os materiais e resultados gerados a partir dos softwares utilizados pela 
CONTRATADA terão que ser compatíveis com os utilizados pela APAC. 

5.10 REFERÊNCIAS, DADOS E ESTUDOS TÉCNICOS 

5.10.1  A APAC colocará à disposição da CONTRATADA todos os elementos disponíveis 
em seu arquivo técnico, referentes ao projeto em questão e informações de interesse 
para a realização dos trabalhos e serviços objeto destes Termos de Referência. 

5.10.2  Para a elaboração dos estudos preliminares, a CONTRATADA deverá, às suas 
expensas, 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. 

5.10.3  A revisão, análise e consolidação dos estudos realizados na área de interesse 
deverão incluir no mínimo os documentos relacionados no Anexo IX destes Termos de 
Referência, além daqueles considerados de relevante interesse para os trabalhos.  

5.10.4  Os Planos Diretores Municipais deverão ser analisados e suas diretrizes 
consideradas e compatibilizadas para o contexto da bacia do Goiana e do GL6. 

5.10.4.1  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 
consequentemente para a formulação de Planos de Investimento consistentes e 
exequíveis. 
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Anexos dos Termos de Referência: 

 

 Anexo I - Descrição dos Lotes 

 Anexo II - Planilhas Orçamentárias de Valores Estimados para a Contratação  

 Anexo III - Cronograma de Execução 

 Anexo IV - Cronograma de Desembolso 

 Anexo V - Eventos de Mobilização Social 

 Anexo VI - Condições Mínimas para realização dos Eventos  

 Anexo VII - Forma de Apresentação dos Produtos 

 Anexo VIII - Estrutura do Plano Hidroambiental 

 Anexo IX - Documentos Mínimos de Consulta para Elaboração do PHA 

 Anexo X - Modelo de Curriculum Vitae 

 Anexo XI - Siglário 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Anexo I - Planilhas Orçamentárias de valores Estimados para a Contratação
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo II - Cronograma de Execução 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PTD 
Plano de Trabalho 

Detalhado 
                  

RTP-1 
Diagnóstico dos meios 

físico e 
socioeconômico 

                  

RTP-2 
Diagnóstico dos 
recursos hídricos 

                  

RTP-3 
Prognósticos e 

Produtos Cartográficos 
                  

RTP-4 
Planos de Investimento 

e Relatório de 
Proposições 

                  

RFM 
Relatório Final de 

Mobilização 
                  

RE Resumo Executivo                   

PHA Plano Hidroambiental                   
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo III - Cronograma de Desembolso 

 

Nº Produto / Material  
% do Valor do 

Contrato 
Mês 

1 Plano de Trabalho Detalhado (PTD) 0 2 

2 Relatório Técnico Parcial-1 (RTP-1) 10 5 

3 Relatório Técnico Parcial-2 (RTP-2) 15 5 

4 Relatório Técnico Parcial-3 (RTP-3) 10 8 

5 Relatório Técnico Parcial-4 (RTP-4) 15 14 

6 Relatório Final de Mobilização (RFM) 25 15 

7 Resumo Executivo (RE) 5 16 

8 Plano Hidroambiental (PHA) 20 18 

\ 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo IV - Eventos de Mobilização e Participação Social 

 

Evento 
Quanti
dade 

Objetivo Participantes 

Nº 
Participant

es por 
evento 

Duração 

Reunião 
Plenária do 

Comitê 1 
2 

Apresentação, 
discussão e 

aprovação do PTD 

CONTRADA, APAC, 
Membros do Comitê, 

Câmara Técnica e 
convidados 

50 8 horas 

Oficina 1 2 
Apresentação e 
discussão dos 
Diagnósticos 

CONTRADA, APAC, 
Membros do Comitê, 

Câmara Técnica e 
convidados 

50 8 horas 

Reunião 1 2 
Consolidação das 
contribuições ao 

diagnóstico 

CONTRADA, APAC, 
Diretoria do Comitê 

e Câmara Técnica 
20 4 horas 

Oficina 2 2 
Apresentação e 
discussão dos 
prognósticos 

CONTRADA, APAC, 
Câmara Técnica e 

Diretoria do Comitê 
50 8 horas 

Oficina 3 3** 

Proposições de 
ações, metas e 

planos de 
investimento 

CONTRADA, APAC, 
Membros do Comitê, 

Câmara Técnica e 
convidados 

60 8 horas 

Reunião 2 2 
Consolidação dos 

Planos de 
Investimentos 

CONTRADA, APAC, 
Câmara Técnica, 

Diretoria do Comitê 
20 4horas 

Reunião 
Plenária do 

Comitê 2 
2 

Apresentação e 
aprovação do 

Plano 
Hidroambiental 

CONTRADA, APAC, 
Membros do Comitê 

e convidados 
60 4 horas 

* Para todos os eventos, A CONTRATADA será responsável pela logística, provimento de todos os 
recursos necessários, incluindo alimentação dos participantes. 
**3 oficinas, sendo uma para cada um dos seguintes temas: 1 - Socioambiental, 2 - Gestão de Recursos 
Hídricos e 3 - Infraestrutura Hídrica. 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo V - Condições Mínimas para realização dos Eventos 

 

 
Infraestrutura e insumos mínimos necessários: 

 Sala de trabalho climatizada e equipada com os recursos necessários a realização do evento, 
com capacidade de agrupar no mínimo o número de pessoas especificadas para o evento. 

 Sala para reuniões plenárias e trabalhos de grupos; 

 Auditório (para a reunião plenária) contendo os seguintes serviços/equipamentos: 
equipamento de som, com 02 (dois) microfones, um (01) para a mesa e (um) 01 sem fio para 
atender as demandas da plateia e equipamentos para projeção (computador e data show). 

 Fornecimento de almoço tipo Buffet executivo para o número indicado de participantes de 
cada evento, no local ou próximo ao local de realização do evento; 

 Fornecimento de 01 (um) coffee-break por turno, composto de pelo menos 01 (uma) salada 
de frutas, 02 (dois) tipos de suco, 02 (dois) tipos de bolacha salgada, 02 (dois) tipos de bolos 
regionais, 02 (dois) tipos de salgados, café, leite, chá e água, além do fornecimento de água e 
café durante todo o evento, para o número de participantes indicado. 

 Confecção e entrega de pasta para cada participante, contendo bloco e/ou folhas para 
anotações e caneta. 

 Transporte e/ou apoio financeiro para deslocamento dos membros do COBH Goiana e da CT 
na oportunidade dos eventos e do processo de mobilização. 

 
Equipe mínima da empresa organizadora exigida para o evento: 

 O coordenador da Equipe Chave; 

 O profissional de ciências Humanas ou Sociais, especialista em organização, mobilização social 
e moderação, que será responsável pela condução do evento; 

 01 profissional, com experiência comprovada em trabalhos semelhantes para exercer o papel 
de relator (a) do evento, que será responsável pelo registro das apresentações, debates, 
contribuições da plenária, conclusões do evento; 

 01 profissional responsável pelos equipamentos audiovisuais durante o evento. 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo VI - Conteúdo dos Produtos 

 

Nº Produto Conteúdo 

1 
Plano de Trabalho Detalhado 

(PTD) 
Conforme especificação no item 5.1.1  e subitens 

2 
Relatório Técnico Parcial-1 

(RTP-1) 

Diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico, 
conforme especificado no item 5.2.1  e subitens, e item 
5.2.2  e subitens 

3 
Relatório Técnico Parcial-2 

(RTP-2) 
Diagnóstico dos recursos hídricos e o diagnóstico 
Integrado, conforme especificado no item 5.2.3  e subitens 

4 
Relatório Técnico Parcial-3 

(RTP-3) 

Prognósticos, conforme especificado na Terceira Fase, item 
5.3. Produtos Cartográficos, de acordo com a especificação 
no item 5.7 

5 
Relatório Técnico Parcial-4 

(RTP-4) 

Plano de Investimentos (PI), conforme especificado na 
Quarta Fase - item 5.4.2.1 , subitem e alíneas;  
Relatório das Proposições de Ações e de Implementação e 
Acompanhamento do Plano (RP), conforme especificado na 
Quarta Fase - item 5.4, e na Quinta Fase, item 5.5 

6 
Relatório Final de Mobilização 

(RFM) 

Relatório Final de Mobilização (RFM), contendo a síntese 
das oficinas e reuniões realizadas, conforme especificado 
na Primeira Fase - item 5.1, subitem 5.1.2  e suas alíneas; 
SGBD, de acordo com a especificação no item 5.6 
 

7 Resumo Executivo (RE) 
Resumo Executivo (RE), de acordo com a especificação no 
item 5.8. 

8 
Plano Hidroambiental 

(PHA) 
Conforme Anexo VII - Estrutura do Plano Hidroambiental 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo VII - Estrutura do Plano Hidroambiental 

 

Tomo I – Diagnósticos 

Vol. 1:  Meios Físico, Biótico 
e Socioeconômico 

Vol. 2: Recursos Hídricos 

Vol. 3: Diagnóstico Integrado 

Tomo II – Prognósticos: Cenários Volume único 

Tomo III – Proposições de Ações, 
Roteiro de Implementação e 

Acompanhamento e Relatório de 
Mobilização Social 

Volume único 

Tomo IV – Resumo Executivo Volume único 

Tomo V – Mapas Volume único 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo VIII - Documentos Mínimos de Consulta para Elaboração do PHA 

 

Título Elaboração Ano 

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

SRHE 2005 

Diagnóstico dos recursos hídricos da bacia do rio Goiana e dos grupos 
de bacias de pequenos rios litorâneos 1 e 6 - GL-1 e GL6 

SRH 2001 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de implantação 
da Fábrica Automotiva da FIAT no município de Goiana - PE 

CPRH (Pires 
Advogados e 
Consultores) 

2012 

Sistemas de informações Geoambientais da região metropolitana do 
Recife 

CPRM 2003 

Relatório de Situação de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 
2011-2012 

APAC 2013 

Estudo Hidrogeológico de Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos 
Guararapes -HIDROREC II 

SRH 1998 

PERH - Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco SECTMA 1998 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos SEMAS  2012 

Atlas das Bacias Hidrográficas de Pernambuco SECTMA 2006 

Mapa de Geodiversidade de Pernambuco CPRM 2010 

Panorama da Qualidade das Águas Superficiais ANA 2012 

Atlas de Abastecimento Urbano ANA 2012 

Planos Hidroambientais das Bacias Hidrográficas dos Rios Capibaribe e 
Ipojuca 

SRHE 2010 

Manual de Segurança e Inspeção de Barragens. Secretaria de 
Infraestrutura Hídrica. PROÁGUA / Semiárido / UGPO – Departamento 
de Projetos e Obras Hídricas – DPOH. Brasília/DF, Julho/2002. 

Ministério da 
Integração 

2002 

Relatório Final dos Coeficientes Técnicos de Recursos 
Hídricos das Atividades Industrial e Agricultura Irrigada 

FBB/MMA/FUNARBE 2011 

Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água de Bacias 
Hidrográficas do Estado de Pernambuco 

CPRH 2010 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos e Saneamento SRHE 2008 

Pró Água Nacional ANA 2009 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 
Ministério da 

Integração 
2006 

Estudo Hidrogeológico de Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatãos dos 
Guararapes -HIDROREC II SRH 1998 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo IX - Modelo de Curriculum Vitae 

 

Currículo da Equipe Profissional Proposta 

___________________________________________________________________________________
________ 

 

 Cargo proposto [Deverá ser indicado apenas um candidato para cada cargo]:    
 

2. Nome da empresa [Insira o nome da empresa que propõe o profissional]:   

 

3. Nome do profissional [Insira o nome completo]:   

 

4. Data de nascimento:   Nacionalidade:   

 

5. Formação [Indique a faculdade/universidade e outra formação especializada do membro da 
equipe, fornecendo os nomes das instituições, as graduações e datas de sua obtenção]:   

 

6. Filiação em associações profissionais:   

 

7. Outras áreas de especialização [Indique as áreas de especialização significativas desde a 
graduação, de acordo com o item 5]:  

 

8. Experiência de trabalho em outros países: [Liste os países onde o profissional trabalhou nos 
últimos dez anos]:  

 

9. Idiomas [Para cada idioma, indique o nível de proficiência: bom, regular ou insuficiente para falar, 
ler e escrever]:   

 

10. Histórico de trabalho: [Iniciando pelo cargo atual, relacione em ordem inversa todos os cargos 
ocupados pelo membro da equipe desde a graduação, informando para cada um deles: as datas 
de entrada e saída do emprego, o nome do empregador e os cargos ocupados (veja o modelo 
abaixo)]. 
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De [Ano]:   até [Ano]:   

Empregador:   

Cargos ocupados:   

 

11. Descrição detalhada das 
tarefas atribuídas 

 

[Liste todas as tarefas a serem 
executadas neste serviço] 

12. Trabalhos realizados que melhor ilustram a capacidade 
para executar as tarefas atribuídas 

[Entre os trabalhos realizados pelo membro da equipe, 
forneça as seguintes informações sobre aqueles que melhor 
exemplificam sua capacidade para executar as tarefas 
relacionadas no item 11.] 

 

Especificação do serviço ou projeto:   

Ano:   

Local:   

Cliente:   

Principais características do projeto:   

Cargos ocupados:   

Atividades realizadas:   

 

 

13. Declaração: 

 

Eu, abaixo assinado, declaro que segundo meu conhecimento e entendimento este currículo descreve 
de modo correto o meu perfil, qualificações e experiência. Estou ciente de que qualquer informação 
falsa intencionalmente prestada neste documento poderá levar à minha desqualificação ou dispensa 
do trabalho, em caso de ter sido contratado. 

 

  Data:   

[Assinatura do membro da equipe ou de seu representante autorizado] Dia/Mês/Ano 

 

Nome completo do representante autorizado:   
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Anexo X - Siglário 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANA Agência Nacional de Águas 

APAC Agência Pernambucana de Águas e Clima 

COBH Comitê de Bacia Hidrográfica 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CPRM Serviço Geológico do Brasil 

CT Câmara Técnica 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

GAOB Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia - APAC 

GPSI Gerência de Planos e Sistema de Informações - APAC 

GL Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 

GPSI Gerência de Planos e Sistema de Informações 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IET Índice de Estado Trófico 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

IQA Índice de Qualidade de Água 

PARH Plano de Aproveitamento de Recursos Hídricos 

PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos 

PERT Program Evaluation and Review Technique 

PHA Plano Hidroambiental 

PIB Produto Interno Bruto 

PDUI Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 

PI Plano de Investimentos 

PTD Plano de Trabalho Detalhado 

RTP Relatório Técnico Parcial 

RE Resumo Executivo 

RFM Relatório Final de Mobilização 

SGBD Sistemas Gerenciais de Bases de Dados 

SIG Sistema de Informações Geográficas 

SIGRH/PE Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado 
de Pernambuco  
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SCS Soil Conservation Service 

SRHE Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos 

SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

UP Unidade de Planejamento 

UTM Universal Transverse Mercator 

  

 


