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APRESENTAÇÃO 

Este documento contém as informações referente à atividade prevista no 
CONTRATO Nº 024/2017 PROCESSO CEL 2 /COMPESA/ BID Nº 6864/2017, 
firmado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a K2FS 
Sistemas e Projetos Ltda., referente ao Produto 07 - ”Relatório Final”, conforme 
previsto no Plano de Trabalho do Projeto Desenvolvimento de Metodologia de 
Acompanhamento dos Investimentos, Projetos e Ações de Infraestrutura 
Hídrica, Conservação, Restauração e Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio Ipojuca, objeto do Contrato acima citado. 
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RELATÓRIO FINAL 

Introdução 

Conforme esclarecido no termo de referência para Contratação de empresa de 
consultoria para desenvolvimento de Metodologia para Acompanhamento de 
Investimentos, Projetos e Ações de infraestrutura hídrica, conservação, 
restauro e gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca, 
esta Bacia localiza-se, em sua totalidade, no Estado de Pernambuco, 
ocupando uma área de 3.435,34 Km², que corresponde a 3,49% da área do 
Estado de Pernambuco.  

O rio Ipojuca tem sua nascente na Serra do Pau d’Arco, no município de 
Arcoverde, na Região de Desenvolvimento Sertão do Moxotó, a uma altitude 
aproximada de 900 metros. Em seu percurso, atravessa 320 quilômetros no 
sentido oeste-leste do Estado, através das mesorregiões geográficas Sertão 
Pernambucano, Agreste, Mata e Litoral e desemboca na Região Metropolitana 
do Recife. 

O regime fluvial da bacia é intermitente até o seu médio curso, tornando-se 
perene a partir desse ponto (municípios de Gravatá e Chã Grande) até a foz, 
no município de Ipojuca. Devido à sua conformação alongada, essa bacia tem 
uma posição estratégica no espaço estadual, servindo de grande calha hídrica 
de ligação entre a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a região do Sertão 
do Estado. Somam 25 os municípios pernambucanos que formam a bacia 
hidrográfica do rio Ipojuca. 

No Plano Hidro Ambiental da Bacia – PHA do Rio Ipojuca, aprovado pelo 
Comitê de Bacia COBH, em 2010 constam as ações voltadas para o 
fortalecimento do Comitê, explicitando que o mesmo deverá receber “o suporte 
necessário para o monitoramento, retroalimentação e acompanhamento do 
Plano Hidro ambiental e execução dos Planos de Investimentos, nos limites de 
sua competência”. 

A identificação dos investimentos e ações assim como eventuais integrações 
entre os mesmos é fundamental para garantir um acompanhamento eficaz das 
intervenções, por parte do Comitê da Bacia. 

De forma a viabilizar este processo a K2FS Sistemas e Projetos Ltda. foi 
contratada mediante licitação para desenvolver esta Metodologia, 
complementando esse processo com ferramenta tecnologicamente atual e 
adequada, que pudesse facilitar o entendimento e a efetiva gestão da Bacia 
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Hidrográfica, fortalecendo o COBH Ipojuca e contribuindo para eficácia das 
intervenções empreendidas a partir do PSA Ipojuca. 

O presente Relatório Final apresenta o processo desenvolvido e as 
características da solução adotada para atingimento das metas e obtenção dos 
resultados esperados conforme definidos no respectivo Termo de Referencia e 
no Contrato nº 024/2017-SEPLAG firmado entre a  Secretaria de Planejamento 
SEPLAG e a K2FS Sistemas e Projetos Ltda. 

O primeiro tópico do Relatório – Objetivo e Contexto Institucional apresenta de 
forma breve o entendimento quanto aos objetivos imediato e mediato buscado 
no desenvolvimento deste sistema e o entendimento institucional sobre as 
condições de operacionalização do COBH para permitir o alcance de seus 
objetivos legais regulamentares. 

No tópico seguinte Evolução do Projeto são descritos os processos utilizados 
na definição das características das informações a serem disponibilizadas, as 
dificuldades na obtenção das mesmas e as soluções adotadas para contorná-
las, além das características básicas da Metodologia e suas condições 
estruturais e estruturantes e as características fundamentais de sua concepção 
tais como o sistema e a necessidade de treinamento para seu uso. 

O capítulo seguinte referente ao Desenvolvimento da Metodologia apresenta as 
características básicas dos componentes da Metodologia, a proposta 
conceitual e os componentes básicos desenvolvidos, referentes ao Sistema e 
ao Treinamento das equipes.  

As Características do Sistema são apresentadas no tópico seguinte informando 
as características, linguagem utilizadas, banco de dados e arquitetura. 

No tópico Resultados Obtidos são discriminados os benefícios advindos dos 
componentes da Metodologia, o Sistema, as Informações e o Treinamento. 

No que diz respeito ao treinamento realizado a partir das Oficinas de 
Mobilização dos membros do Comitê e da Câmara Técnica, objetivando 
sensibilizar os participantes  na importância destes processos para melhoria 
das condições da Bacia Hidrográfica além de treiná-los no uso dos recursos 
disponibilizados pelo sistema desenvolvido foram apresentadas visões 
diferenciadas dos processos de gestão, mediante a integração geográficas de 
diversos tipos de informações que impactam nas condições da bacia, tais como 
outorgas, condições de saneamento dos municípios da Bacia, desmatamento, 
lavouras inadequadas e outras de igual impacto cujo acompanhamento poderia 
também ser feito a parir da sua introdução no sistema. 
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Finalmente nas Conclusões são apresentadas recomendações de caráter geral 
referentes a operacionalidade do sistema e das condições necessárias para 
manter a Metodologia operacional, evitando que, por falta de atualização o uso 
da Metodologia venha a sofrer descontinuidade.  

 

Objetivo e Contexto Institucional 

O objetivo principal do Relatório Final é registrar o processo desenvolvido com 
os avanços e resultados obtidos, indicando os benefícios decorrentes do 
desenvolvimento, implementação e ajustes realizados no sistema. 

De acordo com o Termo de Referência balizador da Contratação desta 
Consultoria o objeto dos serviços prestados foi o desenvolvimento de 
metodologia de acompanhamento dos investimentos, projetos e ações de 
infraestrutura hídrica, conservação, restauro e gestão dos recursos hídricos na 
bacia hidrográfica do rio Ipojuca. 

A partir deste objeto definido no Termo de Referência identifica-se o objetivo 
imediato e pragmático a ser considerado no desenvolvimento do projeto, 
especificamente uma Metodologia voltada a possibilitar um efetivo e real 
acompanhamento das ações e investimentos desenvolvidos na Bacia. 

Por outro lado, como objetivo mediato desta Contratação, tão importante 
quanto o objetivo imediato citado anteriormente, encontra-se o fortalecimento 
do Comitê da Bacia Hidrográfica - COBH citado no Plano Hidro Ambiental da 
Bacia - PHA, definindo que, para o cumprimento adequado de suas atribuições 
como gestor da bacia, o Comitê deverá receber “o suporte necessário ao 
monitoramento, retroalimentação e acompanhamento do Plano Hidro Ambiental 
e execução dos Planos de Investimentos, nos limites de sua competência.” 
(grifado) 

Segundo este entendimento sobre o objetivo mediato do projeto, buscou-se ao 
longo de todo seu desenrolar e, mais especificamente nos processos de 
capacitação, apresentar a visão abrangente de uma efetiva gestão da bacia 
hidrográfica, demonstrando o potencial do sistema desenvolvido na integração 
geográfica das informações e na utilização de processos e ferramentas de 
análise para esta gestão 

Especificamente e mais detalhadamente, o TdR estabelece diversos objetivos 
específicos, transcritos a seguir, de forma a esclarecer as condições desejadas 
para o resultado do projeto: 
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 “Objetivos específicos 

• Dotar a APAC de um conjunto de instrumentos de apoio ao 
monitoramento dos planos e investimentos públicos relacionados à 
infraestrutura e à gestão dos recursos hídricos. 

• Embasar as tomadas de decisão sobre prioridades de investimentos na 
bacia hidrográfica com informações adequadas e consistentes. 

• Proporcionar ao COBH Ipojuca o acesso às informações e a 
capacitação para utilizá-las no acompanhamento da execução dos 
planos e investimentos públicos relacionados aos recursos 
hídricos. 

• Instrumentalizar as Câmaras Técnicas do COBH Ipojuca para o seu 
bom funcionamento e sua operacionalidade. 

• Capacitar técnicos da APAC para a utilização da metodologia e dos 
instrumentos implantados.”(grifado) 

A partir destas premissas o projeto foi desenvolvido levando-se em conta o 
atendimento às condições implementadas nos fundamentos legais 
estabelecidos pela Lei 12 984/2005, que definiu a Política Estadual de Gestão 
de Recursos Hídricos especificando dois instrumentos de apoio a esta Gestão, 
o Plano Diretor e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

O processo de gestão da Bacia envolve aspectos adicionais além da 
disponibilização de informações sobre a Bacia. Em linhas gerais a gestão 
desenvolve-se segundo quatro dimensões que se integram: Criatividade, 
Conhecimento, Informações e Ferramentas. 

As Ferramentas, entre as quais podemos citar como a de maior importância o 
Sistema objeto deste processo, ao tratarem as Informações disponibilizadas, 
cadastradas e trabalhadas no âmbito do projeto, geram o Conhecimento 
amplo e detalhado sobre as condições da bacia, conduzindo, por meio de 
análises e de avaliações, ao desenvolvimento de soluções pelo uso da 
Criatividade, fechando assim o ciclo virtuoso do processo de gestão. 

Esta visão ampliada serviu como elemento balizador dos processos de 
capacitação realizados no início e no final do projeto para os membros do 
COBH e da Câmara Técnica, pela  apresentação da visão abrangente do 
processo, buscando a motivação desta equipe na árdua tarefa de gerenciar a 
bacia, fornecendo adicionalmente o apoio e suporte à APAC e aos demais 
órgãos estaduais e prefeituras no compartilhamento das dificuldades e dos 
resultados obtidos. 
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Evolução do Projeto 

O projeto compreendeu a elaboração de Metodologia de Acompanhamento de 
Ações e Investimentos na bacia hidrográfica do rio Ipojuca que permitisse 
identificar a origem e o destino dos diversos investimentos planejados, ou em 
execução, e a sincronia entre eles, como um dos desafios da tarefa de 
acompanhar as intervenções, concorrendo, tanto para o fortalecimento do 
COBH Ipojuca, quanto, por meio da aplicação de ferramenta atual e adequada 
tecnologicamente, para a sustentabilidade das intervenções patrocinadas pelo 
PSA Ipojuca. 

Assim sendo, além da metodologia propriamente dita, foi desenvolvido um 
sistema informatizado com o objetivo de ser a ferramenta para 
acompanhamento, divulgação e gestão das informações dando apoio ao 
processo de gestão da Bacia e fortalecimento das instituições envolvidas.  

A execução dos serviços ocorreu conforme as atividades descritas abaixo, 
atendendo ao especificado: 

• Levantamento e catalogação das ações e investimentos previstos ou em 

andamento para os municípios da bacia hidrográfica, constantes dos 

planos e orçamentos públicos nos três níveis de governo. 

• Proposição de metodologia para acompanhamento da execução dos 

planos e projetos, de modo especial o Plano Hidro ambiental da bacia 

hidrográfica, com base na análise das informações obtidas. 

• Desenvolvimento e implantação de sistema informatizado de suporte ao 

monitoramento dos planos e projetos. 

• Capacitação dos usuários para utilização da metodologia e do sistema 

implantado.  

O início do desenvolvimento do sistema informatizado de suporte ao 
monitoramento dos planos e projetos (fase de especificação de requisitos e 
início da codificação) aconteceu em paralelo com a elaboração da metodologia, 
de forma a garantir que o sistema correspondesse às determinações da 
metodologia e atendesse aos objetivos gerais estimados. 
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Levantamento e Catalogação das Ações 

O processo de levantamento e catalogação das ações foi desenvolvido em 
diversas etapas, sendo aprimorado em cada uma das interações 
empreendidas. 

Para o acompanhamento dos investimentos, obras e ações na bacia 
hidrográfica do rio Ipojuca, as informações inicialmente solicitadas estão 
listadas abaixo, no qual as marcadas com asterisco são as mínimas e as 
demais são importantes, mas não essenciais. 

1. Projetos em desenvolvimento * 
a. Origem dos recursos investidos * 
b. Valor do contrato * 
c. Identificação do projeto/contrato * 
d. Datas previstas e reais de início e término do contrato * 
e. Etapas do projeto e seus produtos 
f. Datas previstas e reais de início e término das etapas 
g. Cronograma Físico Financeiro * 
h. Pagamentos efetuados * 
i. Localização Geográfica 
j. Indicadores 

Após a definição das informações relevantes para que a metodologia 
cumprisse seu papel de acompanhamento dos investimentos, foram mantidos  
contatos com as instituições que pudessem disponibilizar estas informações. 

Inicialmente foram identificadas as organizações com ações na bacia e que 
pudessem de alguma forma participar no processo de povoamento do banco 
de dados. Com apoio da APAC foram identificadas as organizações, a seguir 
relacionadas. 

1. Agência Pernambucana de Água e Clima – APAC 
2. Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH 
3. Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – 

Condepe - Fidem 
4. Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA 
5. Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA 
6. Ouvidoria Geral do Estado – OGE 
7. Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca – PSA 

Ipojuca 
8. Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco – SEPLAG 
9. Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos – SRGH 
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10. Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de 
Pernambuco – SEMAS 

11. Tribunal de Contas do Estado – TCE 
12. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Após os contatos mantidos com cerca de 50 (cinquenta) pessoas pertencentes 
a estas instituições, foi identificada a necessidade de adoção de medidas 
adicionais para complementação das informações necessárias. Nesta etapa 
foram cadastradas diversas informações posteriormente removidas por não 
terem vinculação com o objetivo do sistema. 

Foi realizado o refinamento dos dados, com a exclusão de ações duplicadas e 
o agrupamento de ações referentes ao mesmo projeto. Após estas etapas, foi 
feita uma busca complementar de dados nos órgãos gestores dos projetos 
inseridos no sistema (APAC, COMPESA, CPRH, IPA e SERH), para 
complementação das informações. Este trabalho resultou em 38 projetos 
cadastrados, conforme identificados adiante. 

Consultas orçamentárias 

Com o objetivo de identificar potenciais investimentos pleiteados por intermédio 
da atuação parlamentar no âmbito federal e estadual foi definido critério de 
pesquisa no Portal da Câmara dos Deputados e nos Portais de Transparência 
do Governo Federal e do Estado de Pernambuco, conforme procedimentos a 
seguir descritos, que se incorporam na Metodologia de Coleta de Dados, 

1) Portal da Transparência de Pernambuco  
http://web.transparencia.pe.gov.br 
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Figura 1 - Portal da Transparência do Estado de Pernambuco 

Caminho: Planejamento e Orçamento >> Ações e Programas 

(http://web.transparencia.pe.gov.br/planejamento-orcamento/despesas-
programatica/) 

Neste link há vários filtros (ano, órgão, função, etc) e o resultado é mostrado 
em tabela. 

Na busca pelo ano de 2019, nas funções “17 – Saneamento” e “18 – Gestão 
ambiental”, o resultado são as despesas divididas em Subfunção >> Programa 
>> Ação >> Subação. 

• Exemplo de filtro: Em “Subação”, pesquisar por Ipojuca: 

 

Figura 2 - Filtro do Portal da Transparência 
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Figura 3 - Filtro do Portal da Transparência 

 

Figura 4 - Resultado do Portal da Transparência 

2) Portal da Câmara dos Deputados  

https://www2.camara.leg.br/ig-orcamento/ 

Caminho: Página Inicial / Orçamento da União / Execução Orçamentária 
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Figura 5 – Portal da Câmara dos Deputados 

Consultas realizadas: 

Tipo de Relatório: Execução do Orçamento da União 

Relatório: Subfuncao/ProjetoAtividade 

Ano: 2019 

Mês: março 

Órgão:  

• Ministério do desenvolvimento regional 
• Ministério do meio ambiente 
• Ministério	da	Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento	
• Ministério	das	Cidades	
• Ministério	de	Minas	e	Energia	

Para fazer o download do arquivo gerado pelas pesquisas por órgão:  

Clicar em “Exportar” >> selecionar a opção “dados” para fazer o download em 
arquivo CSV. 
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Figura 6 - Resultado Câmara dos Deputados 

 

É possível filtrar, no arquivo excel gerado, os projetos e atividades por estados 
e municípios, e/ou por função (gestão ambiental, saneamento, etc).  

Sugestão: filtrar por municípios que fazem parte da bacia do rio Ipojuca. 

 

3)  Portal da Transparência do Governo Federal 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados 

INÍCIO » DADOS ABERTOS  
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Figura 7 - Portal da Transparência 

Em Orçamento Público >> Orçamento da Despesa >> escolher o ano da 
pesquisa. 

Na pesquisa não é possível definir ações especificamente para a bacia do 
rio Ipojuca. 

A partir destes procedimentos é possível identificar a existência de potenciais 
investimentos na Bacia, permitindo o acompanhamento destas oportunidades, 
e inclusive tomar previamente as providencias complementares necessárias à 
concretização das intervenções.  

Características da Metodologia 

O objeto da metodologia é permitir o acompanhamento das ações e 
investimentos que beneficiem a disponibilidade e o uso dos recursos hídricos 
na bacia do rio Ipojuca. Essa metodologia, incorporada no sistema, a partir do 
cadastramento das informações, será aplicada pelo Comitê de Bacia 
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Hidrográfica do Rio Ipojuca no monitoramento das ações indicadas no Plano 
Hidro ambiental da Bacia do rio Ipojuca.  

A gestão dos recursos hídricos balizada pelo marco regulatório, a Lei 
12.984/2005, deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das organizações da sociedade civil. 

Estes dois aspectos são fundamentais para estabelecerem os parâmetros 
estruturais da Metodologia que deve obrigatoriamente promover a divulgação e 
disponibilização das informações necessárias ao conhecimento da situação da 
bacia hidrográfica (descentralização), permitindo a incorporação dos diversos 
atores envolvidos no processo de tomada de decisão (participação diferentes 
atores).  

O acesso livre às informações é um ponto chave na Metodologia, sem o qual 
todos os esforços empreendidos no seu desenvolvimento e sua implementação 
serão frustrados em seu objetivo final. 

A Metodologia de Acompanhamento dos Investimentos, Projetos e Ações de 
Infraestrutura Hídrica, tem como base as Condições Estruturais, aquelas 
vinculadas á sustentação dos processos e as Condições Estruturantes aquelas  
correspondentes aos processos de acompanhamento das atividades. 

Condições Estruturais 

Como a premissa básica da Metodologia é o acesso dos membros do Comitê e 
da Sociedade Civil ao acompanhamento das intervenções e respectivas 
informações, deverão ser disponibilizados as seguintes facilidades para os 
mesmos: 

• Sistema de Acompanhamento das ações e investimentos com 

capacidade de tratamento de informações Geográficas conforme 

desenvolvido no âmbito do projeto 

• Servidores hospedados nas nuvens segregados dos servidores que 

hospedam os sistemas administrativos e gerenciais dos órgãos 

governamentais. 

• Equipamentos de TI para os órgãos envolvidos no acompanhamento 

das intervenções  

• Facilidades de internet para acesso aos servidores nas nuvens para os 

órgãos envolvidos no acompanhamento das intervenções 
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Condições Estruturantes 

Estas condições compõem a sistemática de apresentação das intervenções 
realizadas na Bacia, e da operacionalização das atividades que facilitem a ação 
da APAC, do Comitê̂ de Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca e de entidades da 
sociedade civil no apoio à gestão da Bacia Hidrográfica: 

• Catalogação das ações e investimentos previstos ou em andamento 

nos municípios da bacia hidrográfica, no Sistema de Informações. 

• Acompanhamento da evolução dos planos e projetos, de modo 

especial o Plano Hidro Ambiental da bacia hidrográfica. 

• Capacitação dos usuários para utilização da metodologia e do 

sistema implantado. 

• Apresentação do sistema nas reuniões da Câmara Técnica e do 

Comitê da Bacia Hidrográfica, debatendo as intervenções e a 

evolução dos projetos de forma a fornecer subsídios para a 

discussão dos problemas. 

Desenvolvimento da Metodologia 

A definição da metodologia de acompanhamento de ações e investimentos na 
Bacia do Rio Ipojuca é uma atividade singular, devendo, pela falta de soluções 
pré-existentes, ser elaborada a partir do conjunto de princípios, diretrizes e 
descrições de processos associados aos diversos padrões de gerenciamento 
de projetos, tais como, o Guia PMBOK, o CMM, o framework PRINCE 2. 

1. Proposta Conceitual da Metodologia 

Como objetivo principal da Metodologia proposta busca-se identificar se as 
diretrizes e metas dos planos de recursos hídricos vêm sendo incorporadas 
nas ações e investimentos definidos pelos planos diretores municipais e/ou 
estaduais, bem como verificar a integração das diretrizes e metas dos 
planos de recursos hídricos aos planos de desenvolvimento.  

O processo de acompanhamento por parte do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Ipojuca e demais membros da Sociedade Civil requer naturalmente 
uma visão gerencial dos processos. 
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De outro lado o controle do sistema e a alimentação das informações requer 
funções de caráter operacional a serem desempenhadas pelos órgãos de 
gestão, notadamente a APAC.  

Seguindo este entendimento, a Metodologia fundamenta sua operação na 
separação entre a visão gerencial, responsável pela apresentação de forma 
consolidada das características e resultados das intervenções e a função 
operacional, responsável pela organização e tratamento das informações. 

2. Levantamento e Cadastramento das Ações e Investimentos na Bacia 

Ações e Investimentos identificadas nos levantamentos são lançados e 
associados às respectivas prioridades e às localizações geográficas onde 
estejam ocorrendo associando-os aos projetos e metas dos planos diretores 
municipais e dos planos de desenvolvimento socioeconômicos e setoriais 
existentes. 

Concluídas estas atividades será possível identificar automaticamente por 
meio da realização de análise geográfica, as manchas de compatibilização 
de diretrizes e metas com os respectivos projetos dos planos diretores 
municipais e dos planos de desenvolvimento socioeconômicos e culturais. 

O acompanhamento das ações e projetos na região da Bacia Hidrográfica 
do Rio Ipojuca a ser efetuado mediante a apresentação destes projetos nas 
Reuniões do COBH e da Câmara Técnica  produzirá uma diferença positiva 
na gestão da Bacia, gerando uma conscientização sobre o uso racional 
destes recursos. 

A dimensão técnica do processo deve ser associada e temperada com o 
conhecimento prático acumulado pelos usuários, beneficiários e atores da 
sociedade civil que vivenciam diretamente e diuturnamente o problema do 
rio, sendo este o sentido de utilização de modelagens participativas no 
planejamento, gestão e avaliação de projetos. 

A metodologia para avaliação das ações e investimentos na Bacia do Rio 
Ipojuca enfatiza a importância do envolvimento de diversos parceiros de 
forma a garantir a compreensão e o consentimento dos atores sociais 
envolvidos quanto aos propósitos do projeto e das intervenções.. 

3. Treinamento  

É de fundamental importância a motivação dos atores envolvidos no 
gerenciamento da Metodologia pelo que foi realizada uma primeira 
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mobilização dos participantes do COBH e da Câmara Técnica visando 
apresentar o conceito do Projeto, os potenciais benefícios, as 
responsabilidades e atribuições de cada um na gestão da qualidade do Rio. 

O resultado desta primeira mobilização foi extremamente satisfatório, com 
excelente participação dos presentes e a geração de uma expectativa muito 
favorável quanto aos resultados do projeto. 

Posteriormente após conclusão das atividades foi realizada uma segunda 
mobilização, já então vinculada ao conhecimento da solução implementada 
com as respectivas informações cadastradas a ao treinamento no uso do 
sistema. 

Esta segunda mobilização também apresentou resultados surpreendentes, 
tendo sido convidados participantes da reunião para operarem o sistema e 
prestarem depoimento quanto à sua operacionalidade, simplicidade no uso 
e utilidade para identificação dos projetos e ações e respectivos impactos 
na Bacia.  Os depoimentos foram unanimes no reconhecimento da 
simplicidade na operação e utilidade na identificação das atividades em 
realização nos respectivos municípios  no processo de treinamento, de 
forma a apresentar e discutir os pontos e as características definidas. 

Na mesma época foi fornecido treinamento às equipes da APAC nos 
processos de cadastramento de informações e de gestão do sistema. 
Também neste processo de treinamento os envolvidos foram instados a 
realizar as operações diretamente no sistema, tendo demonstrado 
satisfação com a simplicidade dos processos operacionais envolvidos. 

4. Especificação, Desenvolvimento e Implantação do Sistema 

Suporte chave no suporte a Metodologia, o Sistema desenvolvido 
incorporou as características necessárias para efetivamente dar o suporte 
necessário ao preconizado na Lei 12.984, de 30 de dezembro de 2005, no 
tocante às competências do COBH Ipojuca, atendendo o objetivo de 
“promover a divulgação e debates na região dos programas, serviços e 
obras a serem realizadas de interesse da comunidade, apresentando 
metas, benefícios, custos e riscos sociais, ambientais e financeiros” (Art .47 
da Lei 12.894/2005). 

O Sistema foi desenvolvido de forma a suportar o aspecto fundamental da 
Metodologia, referente à separação entre a Configuração Funcional e a 
Configuração Gerencial.  
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A configuração funcional do sistema permite o cadastramento e tratamento 
das informações referentes aos cronogramas físicos financeiros das Ações 
e Investimentos na Bacia Hidrográfica, cuja operação ficará a cargo dos 
órgãos gestores destas atividades, sob coordenação da APAC e outras 
instituições conforme definido pela unidade gestora.  

A configuração gerencial compreende a geração, a partir das informações 
cadastradas, dos gráficos, figuras, apresentações e visualizações dos 
processos, com seus respectivos objetivos, etapas, e benefícios esperados, 
permitindo sua análise e acompanhamento pelo Comitê da Bacia, pelas 
organizações da Sociedade Civil e pelos interessados na gestão dos 
Recursos Hídricos. 

Sintetizando, o Sistema, espelhando o que define a Metodologia, prevê uma 
separação entre os processos de alimentação das informações, o 
acompanhamento físico financeiro estrutural dos projetos e a 
disponibilização das informações gerenciais para acompanhamento dos 
processos. A figura a seguir demonstra a estruturação do Sistema, segundo 
a visão definida na Metodologia: 

 

Figura 8  – Estruturação funcional da Metodologia 
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Características do Sistema 

Para o desenvolvimento do sistema, optamos por realizar a codificação do 
mesmo devido à flexibilidade, customização e gratuidade que um pacote 
fechado não oferece. Apesar do desafio da implementação ser maior a 
experiência e a qualificação da equipe permitiram garantir um resultado de 
qualidade superior ao esperado com o uso de outras alternativas. 

A codificação do sistema foi realizada na linguagem de programação JAVA (a 
segunda linguagem de programação mais utilizada no mundo), porque possui 
seu framework disponibilizado de forma gratuita, grande comunidade e suporte 
extenso, várias bibliotecas gratuitas, vasta gama de profissionais podendo ser 
desenvolvido e implantado em multi-plataformas. 

O servidor de banco de dados utilizado é o PostgreSQL que tem como grande 
vantagem ser gratuito para qualquer tamanho e quantidade de acessos 
simultâneos, podendo ser instalado em multi-plataformas. Outra característica 
a ser destacada consiste em possuir plugin para tratamento das informações 
geográficas - PostGIS. 

Para o desenvolvimento do sistema, utilizamos a arquitetura MVC (Model View 
Controller). Essa arquitetura traz a melhor forma de abstração das 
responsabilidades de cada uma das camadas. A camada View é responsável 
por apresentar as informações na página web. A camada Model é a 
representação das entidades que auxiliam armazenar e buscar as informações 
no banco de dados. A camada Controller é responsável por realizar a 
integração entre as camadas View e Model. 

A arquitetura MVC garante a separação de tarefas de forma independente, 
facilitando assim a escrita do código das camadas e a respectiva manutenção. 

Espelhando a Estruturação Funcional da Metodologia com suas configuração 
funcional, vinculada ao gerenciamento das informações, e configuração 
gerencial, destinada à apresentação das informações para os usuários, o 
Sistema foi desenvolvido segundo estas mesmas características, tendo sido 
desenvolvido os dois módulos Gerencial e Funcional.  

De forma a permitir o conhecimento das funções de cada uma das visões do 
Sistema foram desenvolvidos os dois manuais do sistema, o Manual do Módulo 
Gerencial e o Manual do Módulo Funcional, cujos conteúdos estão anexados a 
este documento (Anexo II e Anexo III) para garantir sua divulgação e promover 
o conhecimento para todos envolvidos na gestão da Bacia Hidrográfica.  



 

29	

 

 

Resultados Obtidos 

 Sistema 

O sistema informatizado como ferramenta da metodologia, aliado as oficinas de 
capacitação e aos manuais de operação permitiram que fossem atendidos os 
objetivos específicos definidos no termo de referência: 

• Dotar a APAC de um conjunto de instrumentos de apoio ao 

monitoramento dos planos e investimentos públicos relacionados à 

infraestrutura e à gestão dos recursos hídricos. 

• Embasar as tomadas de decisão sobre prioridades de investimentos na 

bacia hidrográfica com informações adequadas e consistentes. 

• Proporcionar ao COBH Ipojuca o acesso às informações e a capacitação 

para utilizá-las no acompanhamento da execução dos planos e 

investimentos públicos relacionados aos recursos hídricos. 

• Instrumentalizar as Câmaras Técnicas do COBH Ipojuca para o seu bom 

funcionamento e sua operacionalidade. 

• Capacitar técnicos da APAC para a utilização da metodologia e dos 

instrumentos implantados. 

Os resultados chave do projeto foram alcançados ao longo do desenrolar do 
projeto, o primeiro deles a construção, codificação e testes do sistema 
informatizado, processo este beneficiado pela experiência da K2 Sistemas em 
outras agências de bacia, o que permitiu que a evolução fosse eficaz e rápida. 

A coleta, modelagem e filtro das informações da bacia hidrográfica do rio 
Ipojuca foi o segundo resultado chave, com seu grande desafio e dificuldade, 
em decorrência da sensibilidade e da dependência de outras instituições para o 
fornecimento destas informações. 

 Informações 

O portal de monitoramento de projetos da bacia do rio Ipojuca foi 
disponibilizado através do link http://35.198.24.250/monitoramento-
ipojuca/portal/index.jsp e sua página inicial está mostrada na Figura 2.  E o 
mesmo portal será disponibilizado em 
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http://monitoramentoipojuca.apac.pe.gov.br:8080/monitoramento-
ipojuca/portal/index.jsp 

O sistema apresenta diversas ferramentas de pesquisa e filtragem de projetos 
desenvolvidos na bacia, mapa com a localização georreferenciada das ações e 
listagem de todos os projetos cadastrados. Para cada um deles é gerado um 
relatório contendo informações como geolocalização, indicadores, documentos 
para download, entre outras. 
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Figura 9 – Página inicial do portal de monitoramento de projetos da bacia do rio Ipojuca. 

O processo de alimentação do Sistema de Monitoramento do Ipojuca contou 
com a obtenção e cadastro inicial de planilhas contendo as informações sobre 
investimentos na bacia do rio Ipojuca. Foi realizado o refinamento dos dados 
cadastrados, com a exclusão de ações duplicadas e o agrupamento de ações 
referentes ao mesmo projeto. Após estas etapas, foi feita uma busca de dados 
nos órgãos gestores dos projetos inseridos no sistema (APAC, COMPESA, 
CPRH, IPA e SERH), através de visitas e troca de e-mails, para o 
preenchimento de informações faltantes ou complementares. Este trabalho de 
obtenção de dados resultou em 38 projetos cadastrados no sistema, como 
mostrado na Figura 10 e na Figura 11. 
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Figura 10 – Projetos cadastrados no sistema – parte 1 
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Figura 11 – Projetos cadastrados no sistema – parte 2 

As ações inseridas no sistema podem estar vinculadas a um ou mais 
municípios pertencentes à bacia. É possível realizar a pesquisa por 
município(s), gerando como resultado a tabela com a lista de ações 
correspondentes a esta busca. 

Cada projeto cadastrado foi associado a um programa desenvolvido na bacia 
do rio Ipojuca. Os programas são conjuntos de projetos e ações que possuem 
diretrizes gerais para o alcance de metas estabelecidas dentro de um 
determinado horizonte de planejamento.  

Até o momento estão inseridos no sistema sete programas: Adutora Serro Azul, 
Água para Todos, Dessalinizadores, Monitoramento da Qualidade da Água, 
Nascentes Ipojuca, Parques Janelas para o Rio e PSA Ipojuca. 

Foram enquadrados no programa “Adutora Serro Azul” quatro projetos (Figura 
12), todos eles geridos pela Companhia Pernambucana de Saneamento – 
COMPESA.   
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Figura 12 – Projetos enquadrados no Programa “Adutora Serro Azul”. 

Foram enquadrados no programa “Água para Todos” três projetos (Figura 13), 
geridos pelo Instituto de Pesquisas Agronômicas – IPA. 

 

Figura 13 – Projetos enquadrados no Programa “Água para Todos”. 

Foram enquadrados no programa “Dessalinizadores” dois projetos (Figura 14), 
geridos pela Secretaria Executiva de Recursos Hídricos – SERH.  

    

Figura 14 – Projetos enquadrados no Programa “Dessalinizadores”. 

Foi enquadrado no programa “Monitoramento da Qualidade da Água” um 
projeto (Figura 15) gerido pela Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH. 
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Figura 15 – Projeto enquadrado no programa “Monitoramento da Qualidade da Água”. 

Foram enquadrados no programa “Nascentes Ipojuca” dois projetos (Figura 16) 
geridos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC. 

 

Figura 16 – Projetos enquadrados no Programa “Nascentes Ipojuca”. 

Foram enquadrados no programa “Parques Janelas para o Rio” seis projetos 
(Figura 17) geridos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC. 

 

Figura 17 – Projetos enquadrados no Programa “Parques Janelas para o Rio”. 

Foram enquadrados no programa “PSA Ipojuca” vinte projetos (Figura 18). A 
gestão das ações associadas a este programa fica a cargo de três órgãos: 
APAC, COMPESA e CPRH. 
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Figura 18 – Projetos enquadrados no Programa “PSA Ipojuca”. 

A Figura 19 apresenta os projetos associados ao programa “PSA Ipojuca” 
geridos pela APAC. 

 

Figura 19 – Projetos enquadrados no Programa “PSA Ipojuca”, geridos pela APAC. 
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A Figura 20 apresenta os projetos associados ao programa “PSA Ipojuca” 
geridos pela COMPESA. 

 

Figura 20 –  Projetos enquadrados no Programa “PSA Ipojuca”, geridos pela COMPESA. 

A  Figura 21 apresenta os projetos associados ao programa “PSA Ipojuca” 
geridos pela CPRH. 

 

Figura 21 – Projetos enquadrados no Programa “PSA Ipojuca”, geridos pela CPRH. 

Conclusão 

O projeto desenvolvido no âmbito desta contratação - Metodologia para 
Acompanhamento das Ações e Investimentos no Rio Ipojuca – tem como 
sustentação dois pilares: o sistema de Informações e as informações referentes 
aos projetos e cadastradas no sistema. 
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Para que o projeto venha a atender as necessidades estabelecidas no escopo 
original de forma satisfatória é fundamental que as recomendações a seguir 
sejam tratadas com atenção: 

1. Manutenção da disponibilidade do sistema pelos servidores da ATI, de 

forma a garantir o acesso dos usuários sendo que sistemas desta 

categoria precisam apresentar disponibilidade próxima a 24 x 7. 

2. Atualização das informações cuja dependência de variados atores e 

fatores pode caracterizar uma fragilidade, pois uma sistemática 

desatualização nos dados conduzirá ao descrédito do sistema e seu 

abandono. 

3. A apresentação do sistema deverá passar a ser parte obrigatória nas 

reuniões do COBH e Câmara Técnica da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ipojuca, com a apresentação das ações e de sua evolução no período 

entre as reuniões. 

4. Para garantir o atingimento da recomendação de numero 3 é 

fundamental que seja estruturado um processo no âmbito destes órgãos, 

de tal forma que seja definido um responsável pela apresentação do 

sistema, devidamente treinado e apoiado pela APAC. 

5. Durante a apresentação do sistema nas Reuniões do COBH e Câmara 

Técnica é altamente recomendável que sejam expostos os benefícios 

decorrentes das ações apresentadas no sistema, contribuindo para 

alavancar discussões relevantes com a consequente consolidação de 

uma consciência ambiental que conduza, a médio e longo prazo, a 

incorporação de atitudes conservacionistas visando recuperação das 

condições do Rio. 

Em síntese o projeto de Metodologia de Acompanhamento das Ações e 
Investimentos na Bacia Hidrográfica, ao produzir o fortalecimento dos 
instrumentos de gestão e consequentemente dos agentes de gestão dos 
recursos hídricos tende a produzir visões mais críticas e conscientes quanto 
à necessidade da conservação deste recurso natural e crescentemente 
escasso. 
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ANEXO I – Seminário e Capacitação 

Seminário 

A Mobilização inicial, com o objetivo de conscientizar os membros do COBH e 
da Câmara Técncia foi realizada por meio de um Seminário, em 30 de 
novembro de 2017, em Gravatá, tendo sido escolhido este Município por 
pertencer à Bacia Hidrográfica do rio Ipojuca.  

O Seminário aconteceu no hotel Villa Hípica, por possuir instalações 
adequadas para disponibilidade para receber as 40 pessoas previamente 
identificadas para participar do mesmo. O hotel contém infraestrutura para a 
realização do Seminário com uma sala apropriada para receber todas as 
pessoas confortavelmente, sistema de áudio (caixas de som e microfone) para 
facilitar a comunicação de todos presentes e alimentação (coffee break e 
almoço) de acordo com a proposta de 8 (oito) horas de realização do 
seminário. 

As figuras a seguir reproduzem a lista de presença e fotos tiradas durante a 
realização do Seminário. 

Lista de Presença do Seminário 

 

Figura 22 – Lista de Presença Seminário - Página 1 
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Figura 23 – Lista de Presença Seminário – Página 2 

Fotos Seminário 

 

Figura 24 – Realização do Seminário – Foto 1 
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Figura 25 – Realização do Seminário – Foto 2 



 

43	

 

 

 

Figura 26 – Realização do Seminário – Foto 3 
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Figura 27 – Realização do Seminário – Foto 4 
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Figura 28 – Realização do Seminário – Foto 5 

Capacitação COBH e Câmara Técnica 

Com objetivo de realizar o treinamento aos colaboradores do COBH e da 
Câmara no sistema informatizado desenvolvido como uma ferramenta para a 
metodologia de acompanhamento, realizamos uma capacitação no hotel 
Canáriu’s de Gravatá. O município foi escolhido por ser um município da bacia 
e o hotel foi selecionado, por dispor da infraestrutura (áudio, vídeo, coffee-
break e almoço) adequada para uma capacitação de 8h para 20 pessoas. 

Participaram da oficina de treinamento os mais diversos colaboradores do 
COBH do rio Ipojuca e de sua Câmara Técnica, tendo sido  transferidos os 
conhecimentos a respeito da utilização do módulo gerencial da ferramenta 
desenvolvida. 

Destaque-se que foram convidados participantes para aplicarem os 
conhecimentos obtidos e operarem o sistema, tendo sido solicitado ao final da 
operação que apresentassem depoimento sobre qualidade e funcionalidades 
do sistema. Foram unânimes em declarar a facilidade de entendimento e 
operação do sistema e sua utilidade no acompanhamento dos respectivos 
projetos.  

As figuras a seguir reproduzem a lista de presença e fotos tiradas durante a 
realização da Capacitação. 

Foram servidos almoço e coffee break para os participantes da capacitação. 
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Lista de Presença da Capacitação COBH e Câmara Técnica 

 

Figura 29 – Lista de Presença – Capacitação Membros Comitê – Página 1 

 

Figura 30 – Lista de Presença – Capacitação Membros Comitê – Página 2 
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Figura 31 – Lista de Presença – Capacitação Membros Comitê – Página 3 



 

48	

 

 

Fotos Capacitação COBH e Câmara Técnica 

 

Figura 32 – Capacitação Membros Comitê 
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Figura 33 – Capacitação Membros Comitê 
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Figura 34 – Capacitação Membros Comitê 

Capacitação Equipe APAC 

Com objetivo de realizar o treinamento dos colaboradores da APAC no sistema 
informatizado desenvolvido como uma ferramenta para a metodologia de 
acompanhamento, realizamos a capacitação na própria APAC. O local foi 
definido na APAC pois é o local de trabalho de todos os participantes. 

Participaram as mais diversas diretorias da APAC, de uma oficina de 
treinamento que os instruiu de como utilizar o módulo gerencial e funcional da 
ferramenta desenvolvida. 

Foi servido almoço aos participantes no próprio local de realizaçãoo do 
treinamento de forma a otimizar o tempo do treinamento. 

Lista de Presença da Capacitação Equipe APAC 

 

Figura 35 – Lista de Presença – Capacitação Equipe APAC – Página 1 
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Figura 36 – Lista de Presença – Capacitação Equipe APAC – Página 2 
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Fotos da Capacitação Equipe APAC 

 

Figura 37 – Capacitação Equipe APAC 
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Figura 38 – Capacitação Equipe APAC 
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Apresentação 

O atual documento de Manual Gerencial contém informações de como atuar 
sobre o módulo gerencial do sistema informatizado desenvolvido para o 
Produto “Software de sistema informatizado homologado” conforme 
CONTRATO Nº 024/2017 – SEPLAG. PROCESSO CEL 2 /COMPESA/ BID, 
firmado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a K2FS 
Sistemas e Projetos Ltda referente ao projeto “Desenvolvimento de 
Metodologia de Acompanhamento dos Investimentos, Projetos e Ações de 
Infraestrutura Hídrica, Conservação, Restauração e Gestão dos Recursos 
Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca”. 
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1) Objetivo 

O objetivo deste manual é orientar os usuários a respeito da utilização do 
sistema de monitoramento de projetos e ações na bacia do rio Ipojuca.  

2) Módulo Gerencial 

O módulo gerencial é o módulo responsável pela apresentação das ações 
previstas ou em andamento na bacia do rio Ipojuca, através do portal de 
acompanhamento de projetos.  

2.1 Acesso ao sistema  

Para acessar o sistema é necessária uma conexão de internet. O sistema não 
possui limitação de velocidade de conexão de internet, mas quanto maior for a 
velocidade, mais rápido serão carregadas as informações disponíveis.  

O portal de monitoramento de projetos da bacia do rio Ipojuca é disponibilizado 
através do link http://35.198.24.250/monitoramento-ipojuca/portal/index.jsp e 
sua página inicial está mostrada na Figura 1.  
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Figura 1 – Página inicial do portal de monitoramento de projetos da bacia do rio Ipojuca. 

 

2.2 Áreas do sistema 

O portal de monitoramento é composto pelas seguintes áreas: 

- Mapa de localização; 

- Filtragem de projetos e ações; 

- Tabela de projetos cadastrados no sistema; 
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2.2.1 Mapa de localização 

O mapa de delimitação da bacia do rio Ipojuca contém os pontos com a 
localização georreferenciada das ações cadastradas no sistema, conforme 
mostra a Figura 2.  

 

 

Figura 2 – Mapa de localização dos projetos. 

 

Algumas destas ações possuem localização definida em um ponto específico 
(cor verde) e outras estão vinculadas a um ou mais municípios inseridos na 
bacia (cor vermelha). A ferramenta , demarcada na Figura 3, permite realizar 
o zoom no mapa para a seleção de pontos próximos ou de mesma localização 
e para melhor visualização da área do entorno da ação pesquisada.  

 

 

Figura 3 – Ferramenta de zoom e seleção de um projeto no mapa de localização. 

 

É possível visualizar o mapa utilizando o mapa base do Google Maps (Figura 
3) ou Google Satélite (Figura 4). 
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Figura 4 – Visualização através do mapa base do Google Satélite. 

 

Cada ponto demarcado em verde ou vermelho no mapa de localização 
corresponde a um projeto cadastrado no sistema. Para cada projeto cadastrado 
é gerado um relatório contendo informações como geolocalização, indicadores, 
desembolsos previstos e realizados, documentos para download, entre outras. Os 
relatórios de fichas de projetos também possuem a opção de “Exportar para 
Excel”. 

Para acessar o relatório de ficha de projeto ao qual a ação está vinculada, 
deve-se clicar no título referente ao projeto selecionado, como apontado na 
Figura 4. Um exemplo de relatório de um projeto é exibido na Figura 5. 
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Figura 5 – Exemplo de relatório de ficha de projeto. 
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2.2.2 Filtragem de projetos e ações 

O portal de monitoramento de projetos permite a realização de consultas de 
projetos e ações por município em que estão vinculados, como mostra a Figura 
6, e também por programa em que estão enquadrados, como mostra a Figura 
7. Para realizar a busca, basta selecionar uma ou mais opções e clicar em 
“Buscar”. 

 

 

Figura 6 – Filtragem de projetos por município. 

 

Figura 7 – Filtragem de projetos por Ação de Programa. 

 

Além disso, há o campo “Pesquisar...”, que filtra as ações por palavras-chave 
digitadas pelo usuário. A Figura 8 apresenta um exemplo de filtro usando a 
palavra “nascentes”. Deve-se digitar a palavra de interesse e clicar em “Buscar” 
ou apenas apertar a tecla “enter”.  

Os resultados são apresentados tanto no mapa de localização quanto na tabela 
de projetos cadastrados, que será mostrada no item 2.2.3 deste manual. Eles 
englobam também projetos que apresentam a palavra digitada no conteúdo de 
seu relatório de ficha de projeto. 
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Figura 8 – Exemplo de busca no campo “Pesquisar”. 

 

2.2.3 Tabela de projetos cadastrados no sistema 

A terceira área do portal de monitoramento de projetos é a tabela contendo a 
lista de todas as ações cadastradas no sistema (Figura 9). Nesta área também 
há o campo “Pesquisar”, que filtra na tabela a palavra pesquisada. A tabela 
também dá acesso aos relatórios de fichas de projetos, através de um clique no 
título do projeto de interesse. 
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Figura 9 – Tabela com a lista de projetos cadastrados no sistema. 

 

A Figura 10 apresenta um exemplo de relatório ou ficha de projeto da ação 
“Obras de Cercamento de Áreas de Recuperação Florestal em Ipojuca”, 
selecionada através da tabela de projetos cadastrados no sistema.  



   

17	

 

Figura 10 – Exemplo de relatório de ficha do projeto. 
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Apresentação 

O atual documento de Manual Operacional contém informações de como atuar 
sobre o módulo operacional do sistema informatizado desenvolvido para o 
Produto “Software de sistema informatizado homologado” conforme 
CONTRATO Nº 024/2017 – SEPLAG. PROCESSO CEL 2 /COMPESA/ BID, 
firmado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a K2FS 
Sistemas e Projetos Ltda referente ao projeto “Desenvolvimento de 
Metodologia de Acompanhamento dos Investimentos, Projetos e Ações de 
Infraestrutura Hídrica, Conservação, Restauração e Gestão dos Recursos 
Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca”. 
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1) Objetivo 

O objetivo deste manual é orientar os administradores a respeito dos 
procedimentos referentes à alimentação e manutenção dos dados e 
informações inseridas no sistema de monitoramento de projetos e ações na 
bacia do rio Ipojuca.  

2) Módulo Operacional 

O módulo operacional é responsável pelo controle de cadastramento das 
informações, gerenciamento dos perfis e das autorizações de acesso, controle 
do sistema e demais processos associados à sua operação. 

O usuário com permissão tem acesso às funcionalidades de acompanhamento 
dos projetos e ações na bacia do rio Ipojuca, através das quais será realizado o 
cadastro das informações básicas dos projetos, seus indicadores de 
andamento, localização geográfica, entre outros. Além disso, pode ser feito o 
cadastro de informações secundárias como o cadastro de usuários do sistema, 
instituições que prestam serviços na bacia e o enquadramento dos projetos em 
programas vigentes na bacia do rio Ipojuca. 

2.1 Acesso ao sistema  

O acesso ao módulo operacional é realizado através do link 
http://35.198.24.250/monitoramento-ipojuca/zul. É necessário autenticação 
(usuário e senha) e permissão para o usuário. A Figura 1 mostra a página de 
acesso à área restrita e a Figura 2 a página inicial do sistema de 
monitoramento de projetos.  

 

Figura 1 – Acesso à área restrita. 
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Figura 2 – Página inicial do Sistema de Monitoramento de Projetos e Ações. 

2.2 Gestão de informações secundárias 

São consideradas informações secundárias o cadastro de usuários do sistema, 
de instituições e de indicadores. 

2.2.1 Cadastro de usuários 

Através desta funcionalidade, é realizado o gerenciamento dos usuários e suas 
responsabilidades na alimentação e manutenção das informações sobre 
projetos cadastrados no sistema. O acesso a este cadastro é feito em 
“Cadastros à Usuários do sistema”, como mostra a Figura 3.  

 

Figura 3 – Cadastro de usuários do sistema. 

O menu “Opções”, da Figura 4, permite a consulta (Selecionar/procurar 
“Usuários do Sistema”), a edição (Editar/Consultar “Usuário do Sistema”) e a 
exclusão (Apagar “Usuário do Sistema”) de um usuário já cadastrado, além da 
adição de um novo registro (Adicionar “Usuário do Sistema”). 
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Figura 4 – Opções de gerenciamento dos usuários do sistema. 

Para adicionar um novo usuário, clique em “Opções → Adicionar Usuário do 
sistema”. Será aberta a janela mostrada na Figura 5.  

 

Figura 5 – Ferramenta de adição de um novo usuário.  
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Preencha os campos da aba “Identificação” com informações como: 
Usuário/Login, Nome, Status (Ativo, Pendente de aprovação, 
Inativo/cancelado), Tipo (agência ou parceiro), Grupo e Organização. O atributo 
Perfil é o que define a quais funcionalidades o usuário terá permissão de 
acesso.  

Alguns perfis criados foram: AGENCIA - Administrador, AGENCIA - Presidente, 
AGENCIA - Diretor (a), AGENCIA - Gerente e AGENCIA - Gestor (a). O perfil 
“AGENCIA - Administrador” tem acesso e permissão de edição de todas as 
funcionalidades e de todos os cadastros já realizados. Os demais possuem 
permissão para adição de novos projetos, mas não possuem acesso à edição 
dos projetos cadastrados por outros perfis. 

Há também os campos para preenchimento de informações sobre o usuário (e-
mail e telefone), e para a definição da senha de acesso. Preencha o cadastro e 
clique em “Salvar”. Se, após o preenchimento, for preciso adicionar um novo 
usuário, clique em “Salvar e novo”. 

2.2.2 Cadastro de instituições 

A opção “Cadastro à Instituições”, mostrada na Figura 6, contém todas as 
instituições já inseridas no sistema.  

 

Figura 6 – Cadastro de instituições. 

O menu “Opções”, exibido na Figura 7, contém opções de consulta 
(Selecionar/procurar “Instituições”), edição (Editar/Consultar “Instituição”) e 
exclusão (Apagar “Instituição”) de uma empresa ou instituição já cadastrada, 
além da adição de um novo registro (Adicionar “Instituição”). 
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Figura 7 - Opções de gerenciamento das instituições cadastradas no sistema. 

A janela de adição de uma instituição está apresentada na Figura 8. Dos 
campos exibidos, apenas a razão social da empresa é de preenchimento 
obrigatório, mas é possível inserir dados como seu CNPJ, nome fantasia, 
endereço e contatos. 

 

Figura 8 – Ferramenta de adição de uma nova instituição. 

2.2.3 Cadastro de indicadores 

A aba “Cadastros à Indicadores” permite a inserção e edição de indicadores 
que posteriormente serão escolhidos e cadastrados para os projetos em que se 
enquadram.  
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Figura 9 – Cadastro de Indicadores. 

Também para este tipo de cadastro, existem opções de consulta 
(Selecionar/procurar “Indicadores”), edição (Editar/Consultar “Indicador”) e 
exclusão (Apagar “Indicador”) de indicadores já inseridos e de adição de um 
novo registro (Adicionar “Indicador”), no menu “Opções”, mostrado na Figura 
10.  

 

Figura 10 – Opções de gerenciamento dos indicadores cadastrados. 

A Figura 11 apresenta a janela exibida para a adição de novos indicadores ao 
sistema.  
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Figura 11 – Exemplo de cadastro de indicador. 

2.3 Gestão de Enquadramentos 

2.3.1 Programas 

Os programas são conjuntos de projetos e ações que possuem diretrizes gerais 
para o alcance de metas estabelecidas dentro de um determinado horizonte de 
planejamento. O sistema apresenta uma ferramenta de enquadramento dos 
projetos cadastrados em programas desenvolvidos na bacia do rio Ipojuca.  

Até o momento estão inseridos no sistema os programas: Adutora Serro Azul, 
Água para Todos, Dessalinizadores, Monitoramento da Qualidade da Água, 
Nascentes Ipojuca, Parques Janelas para o Rio e PSA Ipojuca (Figura 12). 

 

Figura 12 – Cadastro de programas para posterior enquadramento dos projetos. 

O menu “Opções”, mostrado na Figura 13, exibe opções de consulta 
(Selecionar/procurar “Programas”), edição (Editar/Consultar “Programa”) e 
exclusão (Apagar “Programa”) de programas já inseridos e de adição de um 
novo registro (Adicionar “Programa”). A Figura 14 apresenta a janela exibida 
para a adição de novos programas ao sistema. 
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Figura 13 – Opções de gerenciamento de programas. 

 

Figura 14 – Adição de um novo programa. 

2.4 Gestão de Projetos 

A área de gestão dos projetos é onde se realiza a criação e o 
acompanhamento dos projetos e ações da bacia do rio Ipojuca. Existem dois 
tipos distintos de adição de projetos ao sistema: projetos simplificados e 
projetos completos (acompanhados). Estas duas formas de cadastramento se 
diferem com relação ao número e detalhamento de informações 
disponibilizadas para o público em geral. A forma simplificada apresenta as 
informações gerais do projeto, seus indicadores, localização geográfica e 
documentos para download. A forma completa apresenta, além das 
informações citadas, a especificação dos produtos desenvolvidos e os seus 
respectivos desembolsos. Os itens 2.4.1 e 2.4.2 a seguir descrevem os dois 
tipos de adição de ações. 



   

19	

2.4.1 Projetos Simplificados 

A exibição dos projetos simplificados cadastrados no sistema é feita através do 
caminho “Projetos à Projetos à Simplificado”, como mostra a Figura 15. 

 

Figura 15 – Acesso aos projetos simplificados. 

O menu “Opções”, da Figura 16, exibe opções de consulta (Selecionar/Procurar 
“Projetos”), edição (Editar/Consultar “Projeto”) e exclusão (Apagar “Projeto”) de 
projetos já inseridos e de adição de um novo registro (Adicionar “Projeto”). 
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Figura 16 – Opções de gerenciamento dos projetos simplificados. 

A Figura 17 exibe a janela para filtragem de ações cadastradas no sistema. 
Para consultar um projeto, clique em “Opções → Selecionar/procurar Projetos”. 
Os parâmetros principais de busca são: o programa em que o projeto está 
enquadrado, o gestor responsável e o nome do projeto. É possível fazer 
buscas também por municípios e/ou por projetos que estejam ou não sendo 
exibidos ao público em geral. Basta selecionar, no campo “Considerar nos 
relatórios” mostrado na Figura 18, a opção “sim” ou “não”. Escolha um ou mais 
parâmetros de seleção das abas “Geral” e “Geral 2” e clique em “Filtrar”. 

 

Figura 17 – Consulta por projetos cadastrados – Aba Geral 1. 
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Figura 18 – Consulta por projetos cadastrados – Aba Geral 2. 

Para adicionar um novo projeto ao sistema, vá em “Opções → Adicionar 
Projeto”, insira o nome do projeto a ser criado e clique em “Salvar” (Figura 19). 
Será aberta a página de inserção das informações sobre o projeto criado. 

 

Figura 19 – Adição de um novo projeto. 

Na aba “Geral 1”, mostrada na Figura 20, pode-se enquadrar o projeto em um 
programa cadastrado e inserir as informações e observações gerais, a 
empresa contratada, o valor contratado e as datas de assinatura e vigência do 
contrato. O campo “Fase atual do projeto” permite a seleção da fase em que o 
projeto se encontra, dentre as opções: em licitação, em contratação, em 
execução, suspenso/encerrado, concluído ou cancelado. Além disso, é 
possível indicar se o projeto será ou não disponibilizado para o público em 
geral, marcando ou desmarcando a opção “Considerar nos relatórios”.  

Clique em “Salvar e continuar” para salvar as modificações realizadas e 
prosseguir com a alimentação dos dados.  
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Figura 20 – Página para inserção das informações sobre o projeto criado. 

A aba “Contato” (Figura 21) corresponde à adição de um ou mais gestores do 
projeto em questão. O gestor deve ser previamente cadastrado como um 
usuário do sistema, como descrito no item 2.2.1 deste manual. Selecione o 
gestor e clique em “OK”. Salve as modificações em “Salvar e continuar”. 

 

Figura 21 – Inserção do gestor do contrato. 
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Na aba “Indicadores”, exibida na Figura 22, deve-se inserir os indicadores 
referentes ao projeto em questão. O indicador a ser inserido deve estar 
previamente cadastrado no sistema, como descrito no item 2.2.3 deste manual. 

 

Figura 22 – Aba de indicadores do projeto cadastrado. 

A Figura 23 mostra um exemplo de adição de um indicador. Neste caso, 
selecionou-se o indicador “Área restaurada (ha)” e definiu-se a quantidade total 
que será realizada para o projeto considerado (80 hectares). Após preencher 
os campos, clique em “OK” e, logo após, clique em “Salvar e continuar”. 

 

Figura 23 – Exemplo de adição de um indicador ao projeto. 

A quantidade total de um indicador pode ser entregue em uma ou mais etapas. 
Na aba “Entregas dos Indicadores” devem ser inseridas todas as entregas do 
indicador cadastrado anteriormente. Continuando o exemplo da Figura 23, a 
Figura 24 mostra o cadastro de uma entrega do indicador “Área restaurada 
(ha)”, supondo-se que já foi restaurada, no âmbito deste projeto, uma área de 
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40 hectares. Após preencher os campos, clique em “Adicionar” (o campo “data 
de entrega” é opcional). Para excluir um indicador cadastrado, faça a sua 
seleção e clique em “Apagar”. Após realizar as modificações, clique em “Salvar 
e continuar”. 

 

Figura 24 – Exemplo de cadastro da entrega de um indicador. 

Na aba “Grupo de municípios”, mostrada na Figura 25, são adicionados ao 
projeto os municípios aos quais o projeto está vinculado. Os municípios 
selecionados serão apresentados no mapa de localização do sistema. 
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Figura 25 – Aba de inserção de municípios ao projeto. 

Clique na opção “Selecionar municípios” e será aberta a janela mostrada na 
Figura 26. Selecione um ou mais municípios e clique, para cada um deles, em 
“Selecionar”. Para excluir um município da lista, faça a sua seleção e clique em 
“Remover”. Após a escolha de todos os municípios desejados, clique em “OK”. 
Clique em “Salvar e continuar”. 
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Figura 26 – Seleção de municípios vinculados ao projeto. 

Na aba “Localização” (Figura 27) é possível inserir uma ou mais localizações 
definidas para um projeto, na forma de um endereço ou na forma de 
coordenadas geográficas. Assim como para os municípios selecionados no 
passo anterior, os pontos de localização aqui inseridos também serão 
apresentados no mapa de localização do portal de monitoramento. Para inserir 
uma ou mais localizações, clique em “Adicionar”. Será aberta a janela mostrada 
na Figura 28. 

 

Figura 27 – Aba de insersão de uma localização definida para o projeto.  



   

27	

 

Figura 28 – Inserção de localização definida do projeto. 

A Figura 29 apresenta um exemplo de inserção do ponto de coordenada “-8.31, 
-36.93”. Após digitar a localização, clique fora do mapa para visualização do 
ponto. Selecione em “local” a coordenada digitada e dê um nome para o local 
definido e clique em “confirmar”. Logo após, clique em “Salvar e continuar”.   

 

Figura 29 – Exemplo de inserção do ponto de coordenadas “-8.31, -36.93”. 

Na aba “Arquivos KMZ” (Figura 30) é possível adicionar arquivos no formato 
KMZ, que é proveniente do Google Earth. O nome do arquivo adicionado não 
deve conter espaços e caracteres especiais. 
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Figura 30 – Aba de inserção de arquivos no formato KMZ. 

A Figura 31 mostra a janela de adição de um arquivo no formato KMZ. Clique 
em “Enviar arquivo” para selecioná-lo em um diretório do computador. Clique 
em “Confirmar” e, logo após, clique em “Salvar e continuar”. 

 

Figura 31 – Adição de arquivo no formato KMZ. 

Na aba “Documentos” (Figura 32) podem ser adicionados quaisquer 
documentos que se refiram ao projeto criado, como por exemplo relatórios e 
fotos.  
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Figura 32 – Aba de inserção de documentos. 

A Figura 33 mostra a janela de adição de um documento. Clique em “Enviar 
arquivo” para selecioná-lo em um diretório do computador. Insira um título para 
o documento e clique em “Salvar”. 

 

Figura 33 – Inserção de um documento. 

Para visualizar o relatório de ficha do projeto adicionado ao sistema, clique em 
“Ficha” (Figura 34). Será exibida em uma nova aba o relatório de ficha do 
projeto criado, contendo as informações cadastradas, como mostra a Figura 
35. 
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Figura 34 – Ferramenta de visualização da ficha do projeto criado. 

 

Figura 35 – Relatório de ficha do projeto criado. 

Após realizar a inserção de todos os dados do projeto, clique em “Salvar e 
finalizar”. 
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2.4.2 Projetos Completos 

A exibição da lista de projetos completos cadastrados no sistema é feita 
através do caminho “Projetos à Projetos à Acompanhado”, como mostra a 
Figura 36. 

 

Figura 36 – Acesso direto à lista de projetos completos cadastrados no sistema. 

A Figura 37 exibe um outro caminho para acesso aos projetos completos 
cadastrados. Ao clicar em “Projetos à Projetos à Completo”, é aberta uma 
janela de consulta aos projetos cadastrados, como mostra a Figura 38. 

 

Figura 37 – Acesso aos projetos completos cadastrados no sistema por meio de consulta. 
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Figura 38 – Consulta por projetos cadastrados. 

O menu “Opções” (Figura 39) exibe opções de consulta (Selecionar/Procurar 
“Projetos”), edição (Editar/Consultar “Projeto”) e exclusão (Apagar “Projeto”) de 
projetos já inseridos e de adição de um novo registro (Adicionar “Projeto”). 

 

Figura 39 – Opções de gerenciamento de projetos cadastrados. 

Para editar um projeto já cadastrado, clique em “Opções à Editar/Consultar 
Projeto, ou dê um duplo clique no projeto a ser editado. Será aberta a página 
de edição/inserção dos dados do projeto.  

Na aba “Geral”, mostrada na Figura 40, pode-se inserir o objeto do contrato, a 
empresa contratada e informações gerais sobre o projeto, e enquadrar o 
projeto em um programa cadastrado. Além disso, é possível indicar se o projeto 
será ou não disponibilizado para o público em geral, marcando ou 
desmarcando a opção “Considerar nos relatórios”. Para inserir a instituição 
tomadora (empresa contratada), a instituição a ser inserida deve estar 
previamente cadastrada no sistema, como descrito no item 2.2.2 deste manual.  
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Clique em “Salvar e continuar” para salvar as modificações realizadas e 
prosseguir com a alimentação dos dados.  

 

Figura 40 – Página para inserção ou edição de dados do projeto. 

A aba “Contato” (Figura 41) corresponde à adição de um ou mais gestores do 
projeto em questão. O gestor deve ser previamente cadastrado como um 
usuário do sistema, como descrito no item 2.2.1 deste manual. Selecione o 
gestor e clique em “OK”. Salve as modificações em “Salvar e continuar”. 

 

Figura 41 – Inserção do gestor do contrato. 
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Na aba “Fases” (Figura 42) é adicionada a fase atual do projeto: em licitação, 
em contratação, em execução, suspenso/encerrado, concluído ou cancelado. A 
medida em que uma fase é finalizada, adiciona-se a fase seguinte.  

 

Figura 42 – Aba de inserção da fase do projeto. 

A Figura 43 mostra a janela de inserção da fase atual do projeto. Preencha os 
campos e clique em “OK”. Clique em “Salvar e continuar” para salvar as 
modificações. 

 

Figura 43 – Inserção da fase atual do projeto. 
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Na aba “Grupo de municípios”, mostrada na Figura 44, são adicionados ao 
projeto os municípios aos quais o projeto está vinculado. Os municípios 
selecionados serão apresentados no mapa de localização do sistema. 

 

Figura 44 – Aba de inserção de municípios ao projeto. 

Clique na opção “Selecionar municípios” e será aberta a janela mostrada na 
Figura 45. Selecione um ou mais municípios e clique, para cada um deles, em 
“Selecionar”. Para excluir um município da lista, faça a sua seleção e clique em 
“Remover”. Após a escolha de todos os municípios desejados, clique em “OK”. 
Clique em “Salvar e continuar”. 

 

Figura 45 – Seleção de municípios vinculados ao projeto. 
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Na aba “Etapas”, devem ser inseridas as etapas globais do projeto. A Figura 46 
mostra um exemplo de adição das diversas etapas de um projeto. Para 
adicionar uma nova etapa, clique em “Adicionar”. Será aberta a janela 
mostrada na Figura 47. Digite o nome da etapa e clique em “OK”. Salve as 
modificações em “Salvar e continuar”.  

 

Figura 46 – Aba para inserção das etapas do projeto. 

 

Figura 47 – Adição de nova etapa.   

Na aba “Indicadores”, exibida na Figura 48, deve-se inserir os indicadores 
referentes ao projeto em questão. O indicador a ser inserido deve estar 
previamente cadastrado no sistema, como descrito no item 2.2.3 deste manual. 
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Figura 48 – Aba de inserção de indicadores ao projeto. 

A Figura 49 mostra a janela de adição de um indicador. Selecione o indicador e 
defina a quantidade total que será realizada para o projeto considerado. Após 
preencher os campos, clique em “OK” e, após adicionar todos os indicadores, 
clique em “Salvar e continuar”. 

 

Figura 49 – Adição de indicadores ao projeto. 

A Figura 50 exibe a aba de adição dos produtos e entregas. Para cadastrar um 
novo produto, clique em “Adicionar”. Será exibida a tela de inserção do produto 
(Figura 51). Selecione a etapa a qual o produto pertence, dentre as etapas 
cadastradas anteriormente, e indique qual o seu status (a iniciar, em execução 
ou concluído). Preencha os demais campos “Nome do produto”, “Número do 
produto” e “Valor previsto”. O campo “Valor pago” será preenchido após a 
entrega no produto. Clique em “Salvar”. O produto cadastrado será incluído na 
lista de produtos, como é mostrado no exemplo da Figura 52.  
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Figura 50 – Aba de inserção de produtos e entregas. 

 

Figura 51 – Adição de um novo produto. 

 

Figura 52 – Novo produto adicionado (Produto exemplo). 
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Um produto pode ser dividido em uma ou mais entregas. Dê um duplo clique no 
produto criado, vá para a aba “Entregas” e clique em “Adicionar” para inserir 
uma nova entrega (Figura 53).  

 

Figura 53 – Aba para inserção das entregas relacionadas ao produto. 

Será exibida a tela da Figura 54. Preencha os campos disponíveis na aba 
“Geral”.  

Caso haja algum indicador cadastrado para o projeto e que esteja vinculado à 
entrega a ser inserida, selecione a aba “Indicadores”, como mostrado na  
Figura 55. Selecione o indicador, que já deve estar previamente cadastrado 
para o projeto em edição. Preencha a quantidade entregue e clique em 
“Adicionar” (o campo “data de entrega” é opcional). Para excluir um indicador 
cadastrado, faça a sua seleção e clique em “Apagar”. Clique em “ok” para 
finalizar a adição das entregas e em “Salvar” para finalizar a adição do produto. 
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Figura 54 – Adição de uma entrega. 

 

Figura 55 – Adição de indicadores relacionados a entrega. 
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Na aba “Localização” (Figura 56) é possível inserir uma ou mais localizações 
definidas para um projeto, na forma de um endereço ou na forma de 
coordenadas geográficas. Os pontos de localização aqui inseridos serão 
apresentados no mapa de localização do portal de monitoramento. Para inserir 
uma ou mais localizações, clique em “Adicionar”. Será aberta a janela mostrada 
na Figura 57. 

 

Figura 56 – Aba de inserção de localização definida para o projeto. 

 

Figura 57 – Inserção de localização definida do projeto. 
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A Figura 58 apresenta um exemplo de inserção do ponto de coordenada “-8.31, 
-36.93”. Após digitar a localização, clique fora do mapa para visualização do 
ponto. Selecione em “local” a coordenada digitada e dê um nome para o local 
definido e clique em “Confirmar”. Logo após, clique em “Salvar e continuar”.   

 

Figura 58 – Exemplo de inserção do ponto de coordenadas “-8.31, -36.93”. 

Na aba “Arquivos KMZ” (Figura 59) é possível adicionar arquivos no formato 
KMZ, que é proveniente do Google Earth. O nome do arquivo adicionado não 
deve conter espaços e caracteres especiais. 

 

Figura 59 – Aba de inserção de arquivos no formato KMZ. 
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Figura 60 – Inserção de um arquivo no formato KMZ. 

Na aba “Documentos” (Figura 61) podem ser adicionados quaisquer 
documentos que se refiram ao projeto criado, como por exemplo relatórios e 
fotos.  

 

Figura 61 – Aba de inserção de documentos. 

A Figura 62 mostra a janela de adição de um documento. Clique em “Enviar 
arquivo” para selecioná-lo em um diretório do computador. Insira um título para 
o documento e clique em “Salvar”. 
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Figura 62 – Inserção de um documento. 

Para visualizar o relatório de ficha do projeto adicionado ao sistema, clique em 
“Ficha” (Figura 63). Será exibida em uma nova aba o relatório de ficha do 
projeto criado, contendo as informações cadastradas, como mostra a Figura 64 
e a Figura 65. 

  

Figura 63 – Ferramenta de visualização da ficha do projeto criado. 
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Figura 64 – Exemplo de relatório de ficha do projeto criado – parte 1. 
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Figura 65 – Exemplo de relatório de ficha do projeto criado – parte 2. 

Após realizar a inserção/edição de todos os dados do projeto, clique em “Salvar 
e finalizar”. 
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