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Identificacão 

Entidade Estadual:IAgencia Pernambucana de Aguas e Clirna - APAC 

Representante 1egaI:MarceIO Cauds Asfora 

Conselho Estadual:IConselho Estadual de Recursos Hidricos - CRH/PE 

Representante LegaI:COrOfleI Mario Cavalcanti de Albuquerque 

Decreto Estadual:I40.202  de 13 de dezembro de 2013 	 I 	UF: 	 IContrato: F 064/ANA/2014 

Periodo de Avallacao:I_2016 

lipologia C 

)nformacOes Gerais 

presente formulário tern por objetivo permitir que as entidades estaduais possarn realizar 0 processo de autoavaliac3o das variáveis de gest3o de dguas em nivel estadual, 0 que 

será subsidio para a certificaçlo das metas estabelecidas no ambito do Programa de ConsolidaçOo do Pacto Nacional pela GestSo das Aguas- PROGESTAO, observados Os requisitos e 

as condicSes gerais do regularnento do Programa )Resoluçlo ANA 379, de 21 de marco de 2013) e os niveis de exigéncla definidos no Anexo IV dos respectivos contratos. 

Todax as planilhas, incluindo as planilhas inicial e resurno, após preenchidas, deverlo ser impresses e assinadas pelo representante legal da entidade estadual. 

0 forrnulário de autoavaliaçSo deverá ser submetido a aprovaçlo pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos ou entidade que exercer funglo correspondente. Após aprovadas, 

todas as planilhas de avaliaclo (Pgs. I a 8) deveréo ser rubricadas e a planilha final (Resurno) devera ser assinada pelos representantes legais da Entidade Estadual e do Conselho 

Estadual de Recursos Hidricos ou, em sua auséncia, pela entidade colegiada que exercer tunçlo correspondente. 

Apos aprovaçlo pelo Conselho Estadual, o formuldrio devidamente assinado deveré ser encarninhado pot correto a ANA no seguinte endereço: 

ANA - Agéncia Nacional de Aguas 

Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 3, Blocos B, I e M 

CEP: 70610-200, Brasilia - DF 

3) Instrucôes para preenchimento 

preenchirnento das informacöes deverd ser realizado pela entidade responsável pela implementação do Pacto acirna identificada, conforme designado pelo Decreto Estadual 

especifico que trata da adeslo voluntéria do estado ao Pacto. 

formulário de autoavaliaçlo contérn 10 planilhas, sendo I planilha destinada a identificaclo e instrucöes (Inicial), 8 planilhas reservadas a avaliaçlo das varidveis de gestlo que 

determinarn o atcance das metas estabelecidas )Pgs. 1 a 8), e 1 planilha que apresenta o resumo geral da avaliaçlo realizada (Resumo). 

Has planilhas reservadas a avaliaçIo das variáveis de gestSo )Pgs. 1 a 8), deverlo ser avaliadas, obrigatoriamente, todas as variáveis selecionadas para realizaço do processo de 

certificacão, constarstes do Anexo IV do Contrato PROGESTAO. Para tanto,inicialrnente devera ser selecionado o nivel correspondente a situaçéo da variável de gest0o no periodo 

avaliado e, em seguida, apresentadas, no campo prdprio, justificativas e outras informaçôes para descricIo objetiva da variavel em questlo (méximo de 1000 caracteres). 

A avaliaçSo de varpéveis niio selecionadas é facultativa, e nbo terá efeitos para fins de deterrninaçbo do alcance das metas estabelecidas no Contrato PROGESTAO. 

//// 
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Avaliacão das Metas de Gestâo de Aguas no âmbito do Sistema Estadua 

Programa de ConsoIidaco do Pacto Nacional pela Gestâo das Aguas - PROGESTAO 

Varijvel 1.1. Organizaçào Institucional do Sistema de Gesto 

Autoovoliaç5o: 	 I 
Tern urna Area especilica do Adrninotraco PCblica para gestäo de recursos. hidricos (Secretaria e Orgorriurno Gestor), mas existern problernas de falto do aticuloco, incornpaxbilidodes ou conflitos de 

cornpeféncios corn outros dreos (on. obra, geotSo ornbientol(. 

iustificativas/Esclarecirnentos/Oescric5o da situac5o do varidvel ovaliada: 

Estado encontra-se neste nivel, contando corn a Secretaria Executiva de Recursos Hidncos, Integrante da Secretaria do Desonvolvimento Econômico, para a gestao de recursos hidricos. 

Variável 1.2. Organismo(s) Coordenador/Gestor 

Autoaxaliaç3o: 	 I 
Os Orgonoreos Coordenador e Gestor ernstern e s3o entidodes diferentes, e urea delas on ombas ainda nSo esto plenansente estruturadas e operantes. 

Justdicativas/Esclorecirnentos/DescriçSo da situa53o do vanãvel avoliada: 

orno org3o Coordenodor eoiste a Secretaria Executiva de Recursos Hidricos, integrante da Secretaria de Desenvolrernento Econôrnuo, e coma org3o enecutor a 

imporlante ressaltar que arnbas entidades possuem aut000rnia adrninitrativa, financeira e pessoal 

Variável 1.3. Gestâo de Processos 

Aatoavaliocäo; 	 2 

O organmsrno gestor disoSe de processos gerenciais 0 admrnistrativos corn fluao e procedimentos barn estabelecidos (norrnas, manuals, rotinos operoci000is) para eoecuç3o de algumas de suas atrbuçaes 
055 it uc,Ona is 

Justificatrnas/Esclarocirnentos/Descricao do situaclo do variável avahada: 

A APAC concluio, otrovds do Prograrna de Sustentabllrdade Hidrico do Estado do Pernambuco - PSH/PE, Anolise e Redesenho do Organizaço e Modelo de GestSo e Modelagens dos 

Irabolho atravds da ernpresa MRS Consulting. 

Variavel 1.4. Arcabouco Legal 

Antoaxahac5o 	 I 	I 
Ho urn arcobouco cornpleto, corn politico estadual de recursos hidricos estabelecida por Iei, bern coma todos regulornentos e norrnativo5 cornplomentores necessdrios. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descrico da situaç3o do vorijvel avalioda: 

do politica estadual de recursos hidricos estabelocida pot lei em 2005, se pressup6e a regularnentac5o de todos aqueles instrumentos necessários e adequados a ama boo gest3o estadual dos 

sos hidricos, frente aos desafios enfrentados pelo estodo, em consonncio corn a tipologia do gest5o adotada. 0 estodo dispSe, dentre outros, do urn arcabouço que conternpla norman e critdrius 

cornitds do baoa a conseihos gestores de acudes, concessSo de ousorgas, procedrrnentos para operacto do Solo de Situac5o e para captacSo de dguo em rnononcias em situoçSo do emergéncia. 

tlte-se que a gestto do recursos hidricos darn processo do aperteicoamento continuo e que a conformidode corn a nlvel 4 nto impede o 000nço em outras regulorizoçdes. 



PROG ESTAO 	 FormuIrio de Autoavaliação 

4ANA 

	

'a' 	 - Avaliaçao das Metas de Gestäo de Aguas no ambito do Sistema Estadual 

we 

	

466 	 Programa de Consolidacâo do Pacto Nadonal pela Gestâo das Aguas - PROGESTAO 

Varivel 1.5. Conselho Estadual de Recursos Hidrico5 

Aatoaoahaç3o. 	 I 
Existe Conselho const4uido e atuante no gost3o do dguas (diveran resoluçöes, moçöes e outros decisöes tomodas) e funcionando em condiçlen adequadas )reuni6es pericidicas, comnparecimnento 
satisfatdrios dos seus membros). 

Justdicativas/Esclorecimentos/Oescnç8o do situaçSo do varidvel avaliada 

Conselho Estadual de Recursos Hidocos toi instituldo P0I3 101 Estadual n 11.426, de 17 de Janovo de 1997 cue dispOo sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos e o Piano Estadual do Recursos 

dricos, imsstisui o Sotema Integrudo de Geronciamenso de Recursos Hlducos e dd outran prooiddncan. Em 26 do marco do 1998, fol insialado a conseiho e on membros empossados. Foi criando 2 (doas) 

maras Tdcnca: CT do ciguas subterr3neas e CT de assunton institucionais e legais em 2015. 0 Conselho funclonnu de forma adequada no ano de 2016, 101 criando S )uma) CSmara Tdcnica CTOC - 

Tdcnica de Outorga e Cobrança. 

Variável 1.6. Comités de Bacias e Organismos Colegiados 

Autoavalaçlo:  

Eoistemn comitds estaduais e/ou organismos colegiados do recumsos hidricos na maioria dos bacias/dreas critican. 

Jussificasivas/Esclarecimensos/Oescriç5o da situaç3o do variável avaliada 

Exintem atualmente 26 (vinte o teis) Organismos de Bacias, assirn dintr,boidos: 7 (ete) Comitds de Bacia Hidregrafic.os )COBHs) e 19 (dezenove) Conselbos Gestoren de 25 Acudes de )CONSUs). Os COSH5 

entlo situados em sua rnaioria nan bacias litorineas eon CONSU5 nan bacias do regilo semidnda, notadamente nan bacias do Brigida, Terra Novae Pajed. Em 2016, foram reallzadas, juntomente coma 

ANA, 10 reuniôen de Alocac3o Negociada de Agua non Reservotdrios situados no RegSo Semiárida. Foram capacitados 33 membros de colegiados )COBH o CONSU) e tdcrcos da APAC em Metodologan 

de Participaçlo Social em parceria corn a ANA. Registra-se tombdm a partcrpaçlo de meprenentantes de colegiados no ENCOB. 

Varivel 1.7. Agèncias de Agua e Entidades DeIegatrias 

Autoaualiaclo 	 I 	I 
He apoio an fonclonamento don organismos colegiados e dos necretarias executivan don Comdex de Bacia Hidrogrdfica instalados, realizado polo Adminictraçdo Pdblica e, em alguns canon, For entidaden 

especibcas quo atuam comoAgdncias do Agua ou entidades delegatciran do yuan funçAes. 

Juvtificativas/Esclarecimentoy/Oencriç3o do situaçSo da varidvel avaliada: 

As da Lei NO  14.028, de 26 de marco do 2010,0 Estado criou a Agenda Pernambucana de Aguan e Clima - APAC cue possui em sua ostrutura urrsa gerdncia enpecifrca de aPOjO 305 Organismos do 

GAOB. NSo existom Entidodes Delegatcirias para nenhuma Bacia Hidrograficas especifico do Estado de Pernambuco. Atualmento a Associaçlo Evecutiva de Apoio S Gest3o de Bacias HidrogrAfcas 

Vivo - AGB Peixe Vivo, entd legalmente habilitada a eoercer as funçAes do Agenda de Bacia para 0 Comitd Federal da Bacia Hidrogrdfica do Rio SSo Francmnco, CBHSF. 

Variével 1.8. ComunicacSo Social e Oifusäo 

Autoavalioç3o: 	 2 

Existem algumnas acSes do comunicaçdo social o difusSo de informaçAes em temas afetos S gesslo do recurson hldricos, man falta base tdcnica profissional 0/00 plariejamenso para ensan ac6es. 

Justificasivas/Esclarecimensos/Dencriç3o da situaç3o da varidvel avalada: 

A APAC pOnSui em sua estmutura ama geréncla enpecifica do Articulocio e ComunicaçSo, GRAC. As açöen de comunicaçdo sdo voltodas principalmente para suporte dan ac6es da solo do situaçSo deodo 

natureza do sorvco en interesse do populaç80. Assim on dados do provislo do tempo da Apac s8o divulgados no mido polos pnnclpais voiculos do comunicac8o, lois como a Globo, Folho de Pernambuco, 

CBN, aldm de vdrcas rddsss do interior do estado. Esta iniciativa pernute quo urn maior ntimero do pessoas tenha acenso S proxislo do Tempo e Outran informaçdes produzidon polo Apac. Aldm disso, a 

GerCnca admnstra urn webute (www.apac.com.br) quo contdmvirios produtos relacionados ao tempo e clima doestado, lois como: Monisoramento don chuvot, roservaldnos Orion; Boletim ClimCtico; 
Informe Climdtico; Climatologia do Precipita53o Mensal; series histdricos do dados pluviomdsricos, etc. 0 website tambdm divulga acSos da I stituiçSo e elabora noticlas relacionadas corn o area. Existem 
a,nda acSes extomnas apoiadan polo Apac como 0 Blog do COBH Goiono; Bolotim Informativo Eletrcinico do COBI-I lpojuca; Noticias don Colegiados; participaçdo no Encontro Nacional de Colegiados. 
ENCOB, Semana da Agua entme Outros. 
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Autoavahaç3o 	 I 

Existe prograrna de capacitaçlo em drnbito estadual Para temas afetos a gestlo de recursos hldricos, devidamente forniolizado, realizado de modo continuo e baseado em estudos de deterrninac8o de 
demandas (por exemplo, DNT). 

Justificativas/Esclareomentos/Descriclo da situaçlo da varidvel axalitda 

Agdncia proporciona a inscriç8o de serudores em cursos, serninános, capoctac6es e congressos relacionados corn a gestlo de recursos hidricos. A APAC parncipou em 2016 do Desenvolve RH e tern 

mo produto o PIano de Capacitaçlo da APAC que esta sendo aprimorodo. A APAC organiza anualmente capocitaçio Para as comitds. Forarn capacitados 33 membros de colegiados )CO8H e CONSU) e 

cnicos do APAC em Metodologos de Partcipaçio Sodal em parceria corn a ANA. 

VariveI 1.10. ArticuIaco corn Setores Usuár)os e Transversais 

Autoavalac3o 	 2 

Ha alguma articulacäo do poder pébhco corn os setores usuáros e transversais, mat restrita M atoidades real.zadas no Ombito do Conseiho Estadual, dos comités e do outros organismos coleglodos de 

recursos hidricos (associacôes de usuirios, associacôes do acudes); 

Justéicatixas/Esclarocimenros/Descnc3o da situaç3o do variével avolioda 

Existe articulaclo do poder péblico corn o setor de usudrios, tendo corno exemplo a COMPESA, e outros coma umversidades etc.; Haja vista a cornposiç3o dos Organismos de 8aca contemptar percentual 

de representac3o de outros setores, como sociedade civil e usudrios. Alérn ditto, enistem Grupos de Trabaiho intersetoriais para gest8o do confhtos em recursos hidricos; negooac3o de conflitos pelos 
Colegiados e alocaç3o negociada not CONSUs. 

Convdnios em vigor: • CNPq: Projeto de pesquisa cientifica, tecnológica e/ou de inovaçlo; 

AD DIPER: Cesslo de José André Santos da Silva; 

ANA: Transferéncia de recursos financeiros do ANA Para APAC no àmbito do PROGESTAO, na forma de pagamento polo alcance de metas de gerenoarnento de Recursos Hidricos, mediante a 

cumprirnento dat metas de gestlo; 

FACEPE: Conoess8o de bolsas de estudos e/ou auxllio financeiro a estudantes e pesquisadores; 

FACEPE: Complementaç3o de bolsa de estudos; 

SRHE: Cesslo de uso do bets (2 barcos em aluminio e 2 rnotores de papa); 

Varlével 2.1. Balanco Hidr(co 

Autoavaliaç8o: 	 i 

urn conhecirnento adequado das demandas e dat disponibilidades hidricas sob dorninio estadual (Aguas superficiais e subterréneas) em todo territdrio, par nre:o de estudos especificos 00 pIanos de 
recursos hidricos. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descoclo do situaçlo da variávet avaliada: 

diagndsticos e/ou pIanos diretores do recursos hidricos Para praticamente todas as bacias hidrogràficas do Estado, asim coma o Piano Estadual de Recursos Hidricos que contempla estudos do 

as e disponibilidades. Para Aguas subterr3neas evistem estudos que contemplam quase todos os rnananaais subterréneos inseridos no Estado. Estes estudos est3o gradativamente sondo 

los. Os pIanos hidroambientais do Una, PajeCs GL4 e GL5 ser5o finalizados ate o final do 2017. 

Vartável 2.2. D(visâo Hidrogrfica 

Autoaval:açbo 	 3 	I 

HS urna dinisbo hidrográfica reconhecida, confibvel e formatrnente estabetecida (por Lei, par decreto ou por resoluçbo do Contelho Estadual). 

Justifncatrvas/Esclarec:nsentos/Descricbo do situacbo da varidoel avahada: 

O Piano Estadual do Recursos Hidricos - PERH, aprovado polo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos em 1998 estabeleceu a divis3o do espaco geogrdfico em unidades de planejarnento hidrico que sbo 

utihpadas na gestbo dos recursos hidricos no Estado. As unidades lovarn em conta os divisores de bacia hidrogrdfica, podendo tarnbém 5cr constituidas polo conjunso de duos ou mais bacias. Para efeito 

de aval:aclo de Seu5 recursos hidricos, a Estado foi doidido em 29 urudades de planejamento UP), seodo 13 corrospondontes a bacias hidrogrbficas importantes: Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhadrn, 

Una, Mundaé, Ipanerna, Moxotd, Pajed, Terra Nova, Brigida, Garcas e Pontal, e 16 constituidas por grupos do bacias, dat quais seis de pequenos riot Iitorbneos (Gil. a 016), note do pequenos riot 

interiores (GIl aGI9)e uma de pequenos riot que cornp8em a rede de drenagem do arquipetago do Fernando do Noronha. 
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VariveI 2.3. Planejamento Estratégico Institucional 

Aotoavahaç3o:  

Nd am planejarnerrto estratégao oprovado para oneotor as ac6es do Adrnvsistroç3o Pdblica (Secretoria e/cu Orgoncroo Gestor) na gest3o do recursos hidricos, barn corno on instromentos e as condiçAes 

rrecessirias para sea efetca irnpiementacdo. 

Justificativas/Esciarectmentos/DescrrçOo da sutuaclo da varidvel avaliada: 

No final do 2014 forarn irriciados on trabaihos de Piano Estratégico e Monitorarnerito do Agéncia Pernarnbucano de Aguas e Ciirno - APAC, cornandados peia emprosa contratada Deioitte Tauche Tobmatsu 

Limited, através do Progrorna de Sustentabilidade flidrica do Estado de Pernarnboco - PIN/PR. A contratada eiaborou o Piano Estratégico em conjunto corn as servidores do Agdncia, bern coma a 

definicto do misslo, vit8o e vaiores do instituicdo. Foi coecluido a impiantaçlo do ferrarnenta de monitorarnento do Pianojarnento Estratdgico. 

VariveI 2.4. Piano Estadual de Recursos Hidricos 

Autoovaiiaçlo:  

Existe Piano Estadual de Recursos Hidricos aprovado pelo Corcseiho Estadual e atualinado, bern coma condicSes para sua efetiva irnpiementaç3o, roan o rr,esrno airida n5o estd sendo devidamente 

apropriado pelos gestores pdblicos e/ou agonies setoriais. 

Jontificaiivas/Esciarecimentos/Descricbo da situacba da varidvel aeaiiada: 

Estado de Pernarnbuco possui o Piano Estadual de Recursos Hidricos, eiaborado em 1998. Em 2017 serd contratada a Atuaiizacbo do Piano Estadual de Recursos Hidricos. 

Variável 2.5. Pianos de Bacias 

Autoavaliaçbo: 	 2 

Aiguns comitds estaduais jd aprosararn sees Pianos de bocia. 

Jvstificativas/Esciarecimenros/Oescriçbo do s:taocbo do varidvel avaliada: 

Dos sete Cornitds de Bacia do Estado dais possuern Pianos de Bacia finaircados e atualicados, dois ponsuern Pianos do Bacia em eoecucbo e trés possuern Pianos do Bacia em processo de hcitaçbo. Estes 
trés üitirnos, pordm, id  possuern Pianos de Bacia as diagodstico corn main do dos anon de elaborado. Don Pianos citados o Piano Hidroarnbientai do Bacia Hidro4rdfico do Rio Copibaribe e o Piano 

Hidroambientai da Bacia Hidrogrdfica do Rio ipoiuca id foram aprovados pelos renpectieos COBHs. Estbo em face de eoecucbo o Piano H:droarobientoi da Bacia Iiidrogrdfica do Rio Pajed o o Piano 

Hidroarnbientai da Bacia Hidrogrdfica do Rio Una e Grupos do Bacia litorbneas, 01-4 e 01-5, corn previsbo de conciusbo em setembro e novembro de 2017 respectivamente. 

Variével 2.6. Enquadramento 

Autoavaliaçbo 	 2 

Nba eoistern carpos hidricos ou hidrogeologicos enqoadrados non termos das Resoluçôes CONAMA non 357/2005 e 396/2008, mac onistem aiguns estudos ou propostas para enquadramento das dguas 
sebterrineas e superficraic de domirso estaduai. 

Justificativas/Esciarecirnentos/Descricao da situaçbo do vor:doei avaiiada: 

Par morn do Progrorna do Sustentabiiidade Ifidrica da Bacia do Rio ipojuca - PSA ipojoca, financiado peio BID, a APAC estard contratando urna consultoria para reoiizaçbo do enquadramorrto do Rio 

ipojuca, corn rnota para enqoadrarnento deste Rio em 2017. Pci encamiehado para 030 objeçbo do BID em reioçbo a contrataçbo de ernpresa para enquadrarnento da bacia do no ipojuca. 
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Variãvel 2.7. Estudos Especials de Gest3o 

4ANA 

AutoasahacSo: 	L____2_i 
Eastern estudos espeoas para olguns ternos de interesse do gestlo em five1 estadual. C esses estudos estSo otualizados e s5o suficientes para orientor as ocbes de gestbo stos aspectos pot ele 
abordados. 

Jas5ficativas/Esclarecimentos/Descriç5o do situacbo do varibvel aoolioda 

Errtre outros estudos que Se enquadrarn no descricbo e possivel destocar: 

-0 PIano de Aprove,tamento da lnfraestrutura Hidrica do Sermbndo que esta em fase de execucSo; 

- 0 Estudo Hidrolôgico do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatbo dos Guararapes, denominado HIDROREC II, conck,ido em 2002, que estd sendo atualizado pelos Estudos sobre a 0isponbAdade e 

Vuirierabilidade dos Recursos Hldroos Subterrbneos do RegiSo Metropolitana do Recite; 

Estudos Hidrogeológicos e Modelagem Numdrica para identificacbo do potericial e exploraçbo dos oquiferos dos 8acias Sedimentares de Betbnia, Mirondiba, Carnaubeira da Penha e Cedro, em fase do 
contrata50o; 

-0 Dagnóstico de USO e Ocupaçbo do Solo, Quolidode do Agno, Assoreomento e Niveis de Eutrofaaçlo dos Reservatdrios: Pirapama, Jucazinho, Corpino, Tapacurd, Poço Fundo e Vbrzeo do Una, que serd 
cancluido em 2017; 

O Estudo Hidrogeolôgico do bacia sedimentar do Jatobd, concluido em 2010; 

PIano Urbano Ambiental do Municlpio de Toritarna, concluido em 2016. 

Varivel 2.8. Modelos e Sistemas de Suporte A Decis8o 

Autoavaliaçlo: 	 2 

Eoistem sistemou e/ou modelos de suporte a decisbo operaaonais ore bnsb4o estoduol, mas sua utilizaçbo 6 ainda relativomente limitado. 

Just:ficat:vos/Esclarecimentos/Descriçao do stuacbo do varibvel osaliada: 

em andomento core recursos do 6100 contratoçbo de ornprosa para dosenvolvimento de um Sistema de Suporte a Decislo de Recursos Hidrucos para reduzir a vulnerabilidade do estado as secas 
sit:ro adoptacbo As voriaç0es e mudonca climbticas. Foram escoihidas trés bacios hidrogrdficas como piloto para iniciar a implantaçbo do sistema que contard cam tres foses: 1- Desenvolvimento do 

meota paso balanço hidrico; 2- Gestbo de reservatdrios e mdtodos de olocacbo de água e 3- Plataforma paso o suporte 0 decisbo. 0 projeto serb concluido em abnl de 2017. 

Variável 3.1. Base Cartografica 

Autoaoaliacbo: 	I 	I 
Existe umo area espocifica prépria, responsbvel pelo processarnento de dados georreferenciados e capaz do realizor andlise do contento geograbco paso gostlo de recursos h:drcos, a qual dispOe de urea 

bose digital errs formato vetorsol para a gestbo de recursos hldricos, provensente do vetorizocbo do cartografia sisterebtica (oscolos de 1:1.000.000 ate 1:25.000) produzida pelo IBGE ou 050, ode acemo 

recento de mapas cadostrass e/ou imogens de alto resoluçbo do sensores remotos aerotransportados no orbitais (data de mopeomento ou de geracbo dos imogens oté dois onos onteriores, inclusive), 

que perrn:tem atualizor a goometria e os temas do base digital em formato vetorial do duel precedente, para gestbo de recursos hidricos, em escalos maiores que 1:25.000. 

Justificotsvas/Esclarecimentos/DescricSo do situacbo do varibuel ovakodo: 

APAC possus, em sea quadra permanente, cargos de forrrsoçlo especifica para reolizaçbo do atividades de Geoprocessomento: Anolista de Geoproxessamonto e Técnico em Cartografio, profissionais 
cados na Geréncia de PIanos e Sistema de lnfornsacbo de Recursos Hldricos. Quanta 0 base cortogrbfico utilizada na gestbo, eSta C coreposto par cartos topograficas do orapeamonto sistembt,co oficial 

escala 1:100.000, produzidas cam base nas cartas pelo DIG, I8GE e SUDENE (entre outros fontes), que obrongem todo a território do Estado, subsidiado thuersas atividades como a delimitaçbo do 

visbo hidrogrofica e m000amento dos corpos hidricos. A base estd disponivel em formato vetoriol e em onsbiento de sistema de informaçOes geogrbficas, possibilitando a intogroçlo de dados, consulta 

tempo hobil a a reallzaçbo do anblises espaciais, consistindo numa importonte base de informoçOos para a gestbo dos recursos hidricos. 0 Governo do Estado, otrovCs da Socretoria Eoecutiva de 

scursos Hidricos, realizou am novo mopeomonto aerofotogramétrico digital e perfilamento a laser do todo o territdrio estadual, cerca de 98 km2. Os produtos gerados compreendem fotogrofias oéreos, 
voirnagens e modelos digitais do terreno e de elevaclo, nas escolos de 1:5.000 que cobrern todo o territdrio e 1:1.000 para cadastro dos nucleos urbanos do 26 municipios. (PE 3D) - 

Variável 3.2. Cadastros de Usuarios e lnfraestrutura 

Autoovaliacbo: 	E= 
raclastrode asuirlos (>20% do universo de usubrios cadostrados), bern como cadastro de infroestrutura hldrica. 

lustificotivas/Esclarecirnentos/Doscriçbo do situacbo do varidvel avalsada: 

155cm apronimodamente 10.040 pr000usos de outorga no bunco de dados de outorga, sendo 2.900 de Aguas superficiais o 7.140 de Aguas subterrbneas. Dos processos do Aguas superficiois, 255 

ferem-se a obros hidricas. Foram reolizados olgurnas campanhas de cadostramento do usubrios de reservatdrios e estes foram inseridos no bunco do dados Ce outorga. Em unos anteniares foram 

alizodas 8 (osto) campanhas do cadastro em acudes, quals sejom: Ingazeiru, Barra do Job. Brotos, Jozigo, RosOrso, Sorrinha It, Severino Guerra e Entremontes, jS em 2016 foram realizadas 4 companhas 

cadastro, eos seguintes manancials: Riacho Taquara no municipio do Coruaru. Riacho Vertentos no municipio do ChO Grande, Rio Ipojuco no municipio do Bezerros e em urn Riacho sem nome 

calizado no municipio do Lagoo do Ouro. Atualmente encontra-so em processo de contrataçlo duas ornpresas do consultoria para realizocbo de camponho de cadastro do usubrios nas bacias Capibaribo 

Ipojuco. No cauo do Bacia do Capibaribe a processo (0 estO na fase do nogociaçbo para dos-se Inicia edo Ipojuco oncontro-so no fase do licitoc0o. 
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Variável 3.3. Monitoramento Hidrometeorologico 

4,ANA 

AetoavaIação: 	 I 
Ee,stern redes plumorndtrcas e fluv,omdtricas operodas em âmb,to estodual, pràpr,as ox malas, born coma urn planejornento para implantação, arnpIacão e rnodern,zação dessas redes, e a cobertora 4 
goal ox superior a 30% da rede planejada. 

Justificativas/Esclarecrnentos/Descr,cão da stuação da vandvel avaliada: 

A APAC possei coca rede h.drometeorolog.ca  composta pot: 172 pltaviócvetros c0000nci000is (Ville de Paris), 26 PCDs rneteoroldg.cas corn comunicacão par satdlite, 151 PCDs pluvioncdtrica corn 
comun.caçlo GPRS, uma recle fluviorndtrica/pluviometr.ca  em parceria corn a ANA composta per 25 estacSes corn PCOs, inclusive que conlpôem a Sistema de Alerta de Cheios (Salade S.toacSo), uma 

rede lirnnirnétrica em reservatdrios composta per 87 estaçtes, das quais 40 tambdrn possuem PCDs de nivel e chuva. Tambdrn eniste a planejamento em parceira corn a ANA (prajeta seca) para a rede do 

reservatdr.o ser ampl.odo para 106 estacSes fluviorndtricas. Forarn adguiridas 09 novas PCDs Ilidrologicas para substitoicão e ompliacSo da rede de r005itoramento e alerto na Bacia do Ipojuco. Tombdm 

fol instolado o radar rneteoroldgico pam monitoramento, previslo e alerta de eventos extremes. 

VariveI 3.4. Monitoramento de Qualidade de Agua 

Autoaval.ação: 	 I 
Eniste Ursa rede de Qualidade de água ,scantida em árnbito estadool corn objetivo de avoliação do tercddncia, corn polo menos 50% dos pontos previstos no Redo Nacional do Qualidade de Aguas em 

opera50o cosfornce diretrizes e procedimentos estabelecidos polo Programa Nacional do AvaliocOo da Qualidade de Aguas )PNQA) e os dados gerados disponibilizados ax SNIRH. 

Justificativasffsclarocimentos/Descr.cãa do situação da uar,dveI avaliada: 

Ex,ste ore ãrnb,to Esiadual atualmente uma rede composta per 54 reservatdrios operada pela APAC, e outra rede composta por 84 estacâes local.zadas em rios e operada pela CPRH (órglo arnb,ental do 

estado), total,zando 138 estoçSes, oltropassando as 118 estactes propostas pelo PNQ.A. Pam ox reservatdrias são calcolados ox seguintes Indices: IQA, Tox,dade Aguda, Risco de Salinizaçlo e Grau de 

Polu.cSo/Estodo Trdfico. Extes dados estSo disponiveis no site do APAC e do CPRH, tendo sido farnecidas sistemoticarnente a ANA no formato xolicitado. Recesternente foi assircado entre a Estado do 

Pernambuco, representado pela APAC, e a Agenda Nacional de Aguas - ANA o Acardo do Coaperação TCcnica do Programa de Estlmulo a Draulgaçlo de Dados de Qualidade de Agoa - QUAUAGUA, or.de  
a rede de monitorarnento de qualidade de dgua passard a costar corn 95 pontos, sendo 54 de reservatdrio e 41 de rios. 

Variável 3.5. Sistema de lnformacaes 

Autoavaliação: 	 2 

Eastern .nforrnaçôes sabre recursos hidricos organizadas e siUtemat.zadas em buncos de dados, mat são eulste ferrornental cornputacional que permita acessd-las e analisa-las em seu conjunto de forma 
a permitir uua ut.lizaçto sos processos administrativos, gcrenciais e de regulagãa do use do dguo. 

tustif.cativas/Esclorec.rnentos/Oescricão do situação do varidoel avaliada: 

Estd sendo desesvoln.do  no âmbiro do Contrato 52  010/2014 entre a Secretaria de lnfraestrutura e 0 Cossdrcio INEC/COSTA uma base do dados de Aguas Subterrãneas e urn sistema de suporte do 
dec,slo para aval,ar o nivel de explotoção dos Aquiferos em Pernambuco. Euiste urn acordo do Coaperação Tdrnica corn o Banco Interamericano de Desenuolvimento —510 para, desersvolver em sisterno 

do aval.ação do bolanco Hidr,co em todo Estado. Corn base nos sisternas euistentes e em elaboracão no àrnbito da APAC iniciou-se a concepcãe do Sistema de lnformaçAes do Recorsos Hldricos. Serd 
coocluido em abril/2017. 

Variável 3.6. Pesquisa, Desenvolvimento e Ioovac3o 

Autaauoliagão:  

Eastern acAes finasciadas e/ou promavidas no jrnb,to do sistoma estadual do gerenciarneoto do recursos hidricos, voltadas 6 pesquisa cientifica e 00 desenvolvirnento tecnoldgico de sex interesse. as 
qua,s fazom porte do urn pIano ax programo rnais amplo e estruturodo, ems Os resultados ainda nIx são odequadamente apropriodas para i000açIo c/ox copacitaçIa. 

Justificativas/Esclorecirnentos/Descricao do situoçIo do voridvel avaliada: 

A APAC torn, entre soas cornpeténc,as legais (ie. N2 14.028/2010), promover, coordercor e executor atividados do pesqulso, desenvolvirnento tecool6g.co  e inooação sos areas de recursos hidricos, 
rneteorolog.a e mudancos cI.rndt,cas, podondo para estes f,ns estabelecer terrnos do parceria, convdnios e autros instrurnentos sirnilares, corn inst.tuiçAes do pescjuisa e do fornento a posquiso oestos 
ireas do canhocimento. 

Neste sent.do, em 2011 a Agdnc.a f,rmox urn Acordo de CooperacIa Técnico e Financeira corn a FACEPE, o qual tern pot abjeto estimular a realizaçIo do pesqu.sos c.entificas e tecnologicos e a forrnacIo 
do recursos hurnanos qoalificadas sos suos dreas de competCncia. 

Os proletes postelantes a camplemeotaçIo do bolsas do mostrado o doutorado no Smbito dos editois FACEPE 12/2012, 17/2012, 05/2013, 14/2013, 06/2014, 18/2014. 05/2015 e 17/201$— ConcessIo do 
Bolsas de Pds-graduaçIo Stricto Sensu forarn analisodos sob o ótica de sua contribu.çIo c/eu aplicacãa para embasar as oçAes do gestIo no ãrnbito da APAC, bern coma a forrnulação ou execucIa do 
politico estadual de recursos hidricos. Os prajetos oprovados etC a prosonte data forom ox que seguem: 

2' sernestro do 2012:01 projoto do pós-doutorado; 

19  sernestre de 2013:01 projeto do mestrado e 02 do doutorado; 
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Variável 4.1. Outorga de direito de uso 

	

Autoavaliaçlo: 	L 	I 
Ha ereiss5o de outorga de dfreito do recursos hidricos para captaclo de água, bern corno para lancamento de efluentes, tendo sido outorgados rnais de 15% do universo de usudrios. 

Justficativas/Esclarecxnentos/Oescric0o da stuac5o da variavel avaliada: 

outorga para captacSo de dgua estd implanteda desde 1998. A outorga para lançarnento de efluentes estd em processo de normatizaçlo, corn urna ompresa contratada para rnplantac8o desta 

odalidade ne Bacie Hidrográfica do Rio lpojuca, corn conclusSo prevista para set/20 17. Atualmerrte, a APAC fez o cadastro para todos Os usuários quo fazem lançamento de efluentes non rios. 

Variável 4.2. Fiscalizac3o 

Autoaxaliaçlo: 

Ha fiscalizaçlo dos usudrios outorgados atrolados ao processo de regularizaç5o do uso da dgua (cadastramento, outorga), estrutura espec3ica e plarrejamonto no prograrnaç90 regular para 
desenvolvirnerrto das açEes de fiscaluaç5o. 

Justif:cativas/Esclarocimontos/Oescriç5o da situac8o da eariavel avaliada: 

Essa atixidade é eoecutada regulormente, atraxds de campanhas especificas e em atendimentoa denéncias pela Gerdncia de Monitorarnento e Fiscalizaçlo da APAC e em consonOncia corn a Grdncia do 

Outorga e Cobrança, contando corn todos ox dispositixos legais necessdrios )Decreto, Manual o etc), inclusive corn aplicaç0o de molten e suspençlo do funcionamento de usuarios irregulares. Em 2016 
forarn realizadas 124 votorias, sendo 32 de dguas superficiais e 92 de agoas nabterrOneax, tendo sido emltidos 13 iotirnaçOes, 84 autos de infrac0o corn advertdncia, 99 autos de lnfra58o cam multa e 6 
autos do apreensOo de instrumentos e produton. 

Variãvel 4.3. Cobrartca 

Autoavaliaçlo: 

NSa ha qualguer tipo cobrança - nem por serxiçox do água bruta, nero pelo uso da âgua - man jã existem estudos ou regularnentos sobre o terna em Ombito estadual. 

Justificativas/Esclarecirnentos/Oescriçlo da situaç3o da varidxel avaliada: 

monte exta em clesenvolmmento a projeto "Estudon de Mecanismos de Cobranca polo Uxo da Agua no Estado do Pernambaco' realizado atraves de contrato corn a Conxdroo GAMA/ A000 

/QUANTA, que avallara a mabéidade do implantacSo da cobrança em dada o territdno de Pernarnbuco, a definiç3o do modelo e valores a serern cobrados, bern corno a forreulaç5o da minuta de lei 
aproxaç8o do referudo instrumento de gestlo. Atualrnente a projeto encontra.se  corn cerca do 35% do sea total concluldo, e tern previsSo de tdrmino em setemlxro/2017. 

Var)ével 4.4. Sustentabilidade Financeira do Sistema de GestSo 

Autoaxaliaç8o: 	L 	I 
o slstoma estadual de recursos lvdncos dapSe do fontes privprias de arrecadaç3o (eo.: cobrança polo uso da Sgoa, cobrança por serviços de Ogua bruta, rnultas, taxes, omolurnentos, etc.), man essa 
arrecadaç3o representa main de 40% dos recursos financoiros necessdrios para garantir a sua sustontabildade financeira, 

Justificatixas/Esclarecimentos/Descricoo da situacSo da uaridvel avaliada: 

APAC e SDEC/SERH em 2016 dos Rocurnos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos . FEHIDRO liquidaranx: 

VALOR LIQUIDADO FEHIDRO EM 2016. 

R$ 1.269.718,21 

R$ 3.656.425,30 

0 referido fundo 6 mais detalhado no item 4.7 deste documento. 
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Vart.veI 4.5. Infraestrutura Hidrica 

Autnaxalaço: 	 I 

A drea de recursos hidricos tern razoavel participacIo e influéncia na gestlo do infraestrutura hidrica (planejamento de obras, adrninistraçlo, rnanutenclo, operaçlo), n5o restrita apenas aos aspectos 

regulatdrios bdsicos )autorrzacdes, outorEas, etc.), sendo responsdvel pela definicbo do normas gerais, manuals, modos operacionais, modelox de execucbo de obras. 

Just4icatvasJEsclarec,rnentos/Dexcrcbo da situaçbo da vanável avaliada: 

A gostbo da infraestrutura hidrica do estado e roalizada pela Secretaria Enecutiva de Recursos Hidricos que 4 integrante da Secretaria de Desenvolvimento Ecovdmico. A gestbo, manutoncbo e operaçbo 

da infraestrutura hldrica e o planejamento/execucbo de obras s5o nor-teados pela Politica Estadual de Recursos Hidricos do Estado. As obras hidricas em andamento no Estado s5o enecutada 

prioritariamente pela Secretaria Executrva de Recursos Hidricos e Pela Companhia Pernambucana de Sanearnento - COMPESA. 

Vartável 4.6. Gestâo e Controle de Eventos Criticos 

Autoavaliacbo: 	I 	I 
Ha infraestrutura e procedimentos instituidos para monitoramento de eventos criticos, bern como planejamento e execucbo de acSes de contrule e mitigaçbo dos efeitos de eventos hidroidgicos 

entrernos, enistindo adequada articulacbo entre os atores e integraçbo federativa para implenrontaçbo dessas acOes. 

Justificativas/Esclarecimentos/Descriçbo da situaçbo da varibvel avaliada: 

sala se situacbo foi irnplantada no estado em 2011 corn apolo do governo federal atravds do ANA. A lola de Situacfo desenvolve suas atividados orientadas pelo seu Manual, que jd Se encontra 

senvolvido e implantado, e tern como objetivo, atravds dos dados obtidos corn a rede do aterta de cheias, de reservatórios e das previsbes de eventos pluviomdtricos extremes, estas dltirnas reolizadas 

la Gordncia de Meteorologla e Mudanças Clirndticas, ernitir avisos de previsSo de eventos extremos, hidrológicos e rneteoroldgicos, a Defesa Civil, corn a qual a APAC possur urn protocolo de acSes e 

rnpetdncias firrnado. A fim de acompanhar a seca instalada ha 6 anos no Nordeste, a APAC realiza e disponibilita rnensalrnente jun10 corn outros drgbos desso regibo 0 Mapa Monitor das Seca, que 
stifica a seca polo sea grou de severidade instalado. 

em disso, euiste tambdrn urn Acordo de Cooperacbo Tdcnlca firmado entre a APAC o CEMADEN, o INMET e a FUNCEME, atravds do qual eniste a comunicaçbo e troca de inforrnacSes em rnomentos do 

VariveI 4.7. Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

Autoaval:açbo 	 I 
Eniste Fundo Estadual do Recursos Hidrico previsto em lei, jd devidamento regulamontado, operando regular-menlo, e a aplicaclo dos seus recursos estd devidarnente articulada corn os demaix processes 

e instrumentos do pestle sob responsabilidade do sister-na estadual do recursos hidricos. 

Juslificativos/Esclarecirnentos/Descricbo da situaçbo da varidvel avaliada: 

o Fundo Estadual de Recursos Hidricos . FEHIDRO foi criado pela Lei nt 11.426 do 17 de janeiro tIe 1997, que instltulu Politica de Recursos Hidricos e criou a Sisterna lntegrado de Geroncrarnento de 

Recursos Hidricos de Pernambuco. Em 2005, esta lei foi subslituida pela Lei nI 12.984 quo ampliou os instrumentos da Politica de Recursos Hldr:cos e alterou a cornposiçbo dos entes colegiados do 

Sistema lntegrado do Recursos Hidricos do Pernombuco-SIGRH/PE. Conforrne o artigo Art. 28 da Lei 14.028/2010, dos recursos que cornp6em a recerta do FEHIDRO, 50% devem 5cr aplicados pela Agdncia 

Pernarnbucana do Aguas e Clima - APAC. Os cmos propostos pela Agéncia para a aplicaclo do recur-so for-arn: Fortalecimento da gestbo participativa; Planejanrento e Gorenciarnento dos Recursos 

Hidricos; Monitorarnento hidrometeorologico, do quantidade edo qualidade da lgua em rnanaociais do estado e Recuperacbo do corpc's dlgua e revitalizaçbo do bacius. 

Variável 4.8. Programas Indutores 

Autoavaliaçbo: 	 I 
Existern alguns prograrnas 0/ox projolos indutores para a gostbo tIe recursos hidricos em nivel estadual (en. incentives fiscois, pagarnento por serviços amblentais, promiaçbo do boas prIticas, etc.), os 
quois contarn corn a participaçbo 0 apoio dos atoros sociais edo Adrrsinistracbo P4blica. 

Justificalixas/Esclarecimentos/Oescriçbo do srlxacbo do varibvel avaliada: 

xste urn Projeto Piloto do Pagomento por Servicos Ambientais/ Programa produtor tIe dgxa no bacia do no Ipojuca abrangendo diagndstico, projoto e implantaçbo. 
drea foi prelimmnarrnente selocionada, sendo Otto 0 drea tIe contribuiçbo do reservatdrio Eng. Seuerino Guerra (sub-bacia do Bitury) - Bacia do rio Ipojuca no rnunicipio do Belo Jar-dim. 

proleto esta em processo do contrataçbo polo P5A/BID e a QUO (the Nature Conservancy- TNC) corn objelivo do realizar a avaliaçbo da viabilidado tdcnica e econdmico da impbantaçbo do projeto, o 
agnóstico soc:oambiental, o cadostro de propriodades e a piano de implernentacbo. 
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