
2. Apresentação dos Resultados

. J~Jr)'l~~A[':~J~
DisponibiHzação de lnformações

Sub-indicador: lA ,- Conteúdo Disponibilizado e Atualizado

Previsto: Disponibilização e atualização de informações nas página,s iniciais do
site eletrônico do CEIVAP relativas àos dez itens discriminados abaixo:

1- Informações Gerais e Realizações - CEIVAPr

As informações atualizadas sobre as atividades r~alizadas pelo Comitê, suas
realizações e ações institucionais estão disponibilizadas no link: http://www.ceivap.

org.brjindex1.php ,

2 - Informações Gerais e Realizações - AGEVAP
As informações atualizadas sobre as atividades desenvolvidas pela AGEVAP,

contratos, aditiv~s, suas realizações e ações institucionais estão disponibilizadas
no liflk: http://www.agevap.org.br/agevap

3 - Cadastro de Usuários

O acesso às informações disponibilizadas sobre o cadastro de usuários da bacia está

disponível no link: http://www.ceivap.org.br/gestao_l_3.php

'\

4 - Cobrança e Arrecadação .
Os valores de cobrança e arrecadação praticados na bacia por Município, Estado,

Setor, Usuário e Acumulada podem 'ser acessados pelos link's abaixo:

http:j jc~ivap.org .brjdownloads20 lljPorMunicipio.pdf
http://ceivap.org.br/downloads2011/PorEstado.pdf

http://ceivap.org.br/downloads2011/Por$etor.pdf

http://ceivap.org .brjdownloads2011jPorUsuario~pdf

http://ceivap.org.br/downloads2011/AcumuladaPBS.pdf

http://www.ceivap.org.jJr/googleearth.php*

* Arquivo só poderá ser acessado com éÍ instalação do aplicativo Google Earth
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5 - Estudos e projetos

As informações sobres estudos e projetos desenvolvidos pela AGEVAP,por meio de..
deliberações do CEIVAP, podem ser acessadas pelos link's abaixo:

ESTUDOS - http://www.ceivap.org.br/bacia_3.php

PROJETOS- http://www.ceivap.org.br/e~tudos/index.php

6 - Investimentos na bacia

Os investimentos na bacia podem ser acessados pelo link: http://www.ceivap.org.

br/bacia_3.php, na aba "Arrecadação e Investimentos na bacia" presente no lado

esquerdo do site.

7 - Monitoramento Hidrometeorológico

Para a avaliação da disponibilidade hídrica na bacia, é necessário o conhecimento

das séries históricas de diversos dados hidrometeorológicos e o monitoramento

constantê das águas da bacia.

As informações hidrológicas são, cada vez mais, consideradas estratégicas para o

gerenciamento dos recursos hídricos, além de 'essenciais para o de.senvolvimento de

projetos em vários segmentos da economia, como agricultura, transporte, energia

e meio ambiente. As informações sobre o ~onitoramento Hidrometeorológico estão

disponíveis no link: http://www.ceivap.org.br/bacia.:..l_6.php

8 - Situação e Operação dos Reservatórios

O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos

hídricos, consiste em realizar o acompanhamento dos seus níveis d'água e das

vazões afluentés e defluentes aos mesmos, servindo de suporte para a tomada de

decisões sobre a sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos,
hídricos. O acesso às informações sobre a situação dos reservatórios na bacia do rio

Paraíba do Sul pode ser efetuado pelo link: http://www.ceivap.org.br/bacia_2.php
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9 - Legislação sobre reçursos hídricos

A legislação federal e estadual de recursos hídricos pode ser acessada pelo link:

http://www.ceivap.org.br/index1.php. na aba "legislação" pr~sente no lado

esquerdo do site.

,
10 -: Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão firmado entre a AGEVAP e ANA e seus aditivos podem ser-'

acessados pelo link: http://www.ceivap.org.br/gestao_4.php
"

A quantificação das atualizações mensais realizadas no site do CEIVA~ podem ser

observadas em tabela e ilustração abaixo:

TABELA 3 - Atualizações Mensais do Site www.ceivap.org.br

••••.•••••.• ~ __i~~ ••••••••••.• ~ •..k.~.~' ""-._ .•.........;..~ •.-4
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Jan

1

Fev

38

Mar

57

Abr

41

Mai

53

~
- Jun 32

Jul

49

Ago

48

Set

48

Out

49,

Nov

30

Dez

49

Total

495

Média Mês

41,25

Média Semana .

9,3.
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ILUSTRAÇÃO 1 - Quantitativo de Atualizações Mensais
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Realizado: Foram disponibilizadas e atualizadas, todas as informações

correspondentes a este item no site do CEIVAP.,

Grau de alcance: META ATINGIDA
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Sub-indicador: 1B- Média mensal de

consultas à página eletrônica

-

Previsto: Número médio mensal de consultas à página eletrônica. Para este item

foi contabilizada a soma dos acessos dos sites do CEIVAP e da AGEVAP.

Realizado: Média mensal de consultas em 2011 igual a 6.528 acessos únicos,

sendo superior à meta. Cabe destacar que, a partir do mês de junho de 2011, o

registro dos acessos do site do CEIVAP apresentou queda de aproximadamente

. 8.000 acessos/mês. Provavelmente, houve um problema no site em relação ao

sistema de registro de acessos.' A AGEVAP contatou a empresa' responsável pelo

mesmo para obter esclarecimento e, àté o momento, não obteve uma resposta.

Abaixo segue tabela com o demonstrativo dos acessos:

TABELA 4 - Acessos Mensais ao Site www.ceivap.org.br
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Jan

-7.987 9.162
Fev

8.073,8.073
Mar

9.16610.696
Abr

8.601 '10.154
Mai

9.97311.984
Jun

2.4233.224
Jul

2.0932.743
Ago

2.2633.043
Set

2.3122.921
Out

2.3753.127
Nov

2.1442.848
Dez

1.0921.411

Total
I

58.502
I

69.386
- Média

4.8755.782
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ILUSTRAÇÃO 2 - Quantitativo de Visitas ao Site www.ceivap.org.br
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TABELA 5 - Acessos Mensais ao Site www.agevap.org.brjagevap
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Jan

1.7212.550
Fev

1.6752.655
Mar

1.8252.729
Abr

2.3683.585
Mai

1.7322.782
Jun

1.3692.195
Jul

1.2692.140
Aqo

1.6902.737
Set

1.5252.296
Out

1.718 .2.690
Nov

1.6172.586
Dez

1.3262.140

Total
I

19.835
I

31.085
Média

1.6532.590

10° Relatório de Execução do Contrato de Gestão I ExercíCio20111 CEIVAP/ AGEVAP



4000

3500

3000

. 2500

2000

1500

1000

500

o

ILUSTRAÇÃO 3 - Quantitativo d~ Visitas ao Site www.agevap.org.br/agevap
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_Grau de alcance: META ATINGIDA
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