Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Espelho da Agenda - Usos Múltiplos da Água - 2016

SOF / SPI / DEST

Filtro selecionado
Exercício: 2016
Elementos a serem exibidos: Indicadores; Objetivos; Metas; Regionalização das Metas; Iniciativas;
Agenda: Usos Múltiplos da Água
Agrupa ações por: Código

PROGRAMA: 2077 - Agropecuária Sustentável
OBJETIVO: 0175 - Concluir a implantação, melhorar a gestão, recuperar e modernizar os projetos públicos de irrigação
existentes visando à emancipação.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Metas

·009Z - Implantar infraestruturas de irrigação em 30 projetos públicos de irrigação.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

9,00
15,00
1,00
1,00
4,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

(*) ·00A5 - Revitalizar 46 infraestruturas de irrigação de uso comum e de apoio à produção visando à transferência de gestão
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste

34,00
4,00
8,00

Unidade
unidade
unidade
unidade

·00A8 - Transferir a gestão de 5 Projetos Públicos de Irrigação para os produtores e suas organizações.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul

1,00
2,00
2,00

Unidade
unidade
unidade
unidade

Iniciativas

·021K - Construção de barragem para fins de irrigação no Rio Imburuçu (GO)
·06NW - Regulamentação da Política Nacional de Irrigação (Lei nº 12.787/2013) e políticas afins
·00G0 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê (BA)
·00G4 - Implantação da Expansão do Projeto Público de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce (RS)
·021Q - Construção do canal de irrigação Taquarembó (RS)
·00G5 - Construção da barragem Extrema do Projeto Público de Irrigação Flores de Goiás (GO).
·00G7 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Manoel Dionísio (SE).
·00G8 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Luís Alves do Araguaia (GO)
·022T - Implantação dos Projetos Públicos de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano (AL)
·00GB - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo (PI).
·00GC - Implantação do Projeto Público de Irrigação Passarão (RR)

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·00GE - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal (PE).
·00GH - Implantação do Projeto Público de Irrigação Salitre (BA).
·0229 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Jonas Pinheiro (MT)
·00GM - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo (MA).
·06O0 - Implantação e manutenção do Cadastro Nacional dos Agricultores Irrigantes
·00GQ - Implantação do Projeto Público de Irrigação Araras Norte (CE).
·00GR - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo Acaraú (CE).
·00GS - Implantação do Projeto Público de Irrigação Jaíba (MG).
·00GU - Implantação Projeto Público de Irrigação Platôs de Guadalupe (PI).
·06O1 - Implantação e manutenção de sistema de informações de indicadores relacionados à operação e aos impactos socioeconômicos dos projetos
públicos de irrigação

·00GW - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí (PI).
·06O2 - Elaboração da proposta de constituição do Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturas (FIP-IE) para agricultura irrigada
·06O3 - Normatização e aplicação de incentivos fiscais para agricultores irrigantes
·06O4 - Elaboração e atualização dos manuais de irrigação
·06O5 - Estruturação de programa de capacitação com o tema "água no meio rural" a partir do levantamento de oferta e demandas de capacitação
·06O6 - Capacitação em gestão de projetos públicos de irrigação para técnicos, gestores de projetos e irrigantes
·06O7 - Elaboração de estudos e projetos para implantação, recuperação, revitalização e modernização de áreas irrigadas
·021O - Construção do canal de irrigação Jaguari (RS)
·022O - Implantação do Projeto Público de Irrigação Itamarati II (MS)
·04E3 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Gleba Mercedes no município de SINOP (MT)
·06O8 - Implantação do Projeto Público de Irrigação no município de Nova Guarita (MT)
·06O9 - Implantação do Projeto Público de Irrigação no município de Terenos (MS)
·06OA - Implantação do Projeto Público de Irrigação no município de Confresa (MT)
·022H - Implantação do Projeto Público de Irrigação Santa Cruz do Apodi (RN)
·00I0 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Mendubim (RN).
·06I6 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Mocambo/Cuscuzeiro (BA)
·04IE - Implantação do Projeto Público de Irrigação São Sepé (RS)
·04Y3 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Iuiú (BA).
·04Y4 - Implantação de infraestruturas para beneficiar projetos de irrigação.
·04Y5 - Elaboração de estudos para implementação de projetos de irrigação sob regime de Parcerias Público-Privadas.
·04Y6 - Revitalização de infraestruturas em projetos públicos de irrigação sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional em parceria com
Entes Federados.

·04Y7 - Revitalização de infraestruturas em projetos públicos de irrigação sob responsabilidade da Codevasf.
·04Y8 - Revitalização de infraestruturas em projetos públicos de irrigação sob responsabilidade do Dnocs.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·04Y9 - Ampliação da eficiência do uso da água por meio da modernização dos sistemas de irrigação dos projetos públicos.
·04YA - Administração, operação, conservação e manutenção de projetos públicos de irrigação.
·04YB - Elaboração de estudos para definição de modelos de gestão adequados para cada projeto público de irrigação.
·04YC - Transferência de gestão do projeto público de irrigação Arroio Duro (RS).
·04YD - Transferência de gestão do projeto público de irrigação Chasqueiro (RS).
·04YE - Transferência de gestão do projeto público de irrigação Lagoa Grande (MG).
·04YF - Transferência de gestão do projeto público de irrigação Pirapora (MG).
·04YG - Transferência de gestão do projeto público de irrigação Tourão (BA).
·04YH - Avaliação de viabilidade dos projetos públicos de irrigação visando à emancipação ou à extinção.
·06HY - Revitalização do Projeto Público de Irrigação Rio Formoso do Araguaia (TO).
·06HZ - Adequação do Projeto Público de Irrigação Mirorós (BA) para transferência da Gestão
·06I0 - Adequação do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho (PE) para transferência da Gestão
·06I1 - Adequação do Projeto Público de Irrigação Formoso (BA) para transferência da Gestão
·06I2 - Adequação do Projeto Público de Irrigação Gorutuba (MG) para transferência da Gestão
·06I3 - Adequação do Projeto Público de Irrigação Curaçá (BA) para transferência da Gestão
·06I4 - Adequação do Projeto Público de Irrigação Maniçoba (BA) para transferência da Gestão
·06NX - Implantação do Conselho Nacional de Irrigação
·06NY - Elaboração de estudos para subsídio e consolidação do Plano Nacional de Irrigação
·06NZ - Apoio técnico e financeiro para elaboração de Planos Estaduais de Irrigação
·06OL - Adequação do Projeto Público de Irrigação Moxotó (PE) para transferência da Gestão
·06RG - Implantação da infraestrutura de apoio à irrigação em Passo da Ferraria (RS)
·06SO - Implantação do Projeto Público de Irrigação Salinas no Estado do Piauí (PI)
·06SR - Construção de barragem para fins de irrigação no Riacho Jundiaí, no Município de Cantanhede/MA
·06U0 - Elaboração de estudo de viabilidade e implantação de rodovia para acesso ao Projeto de Irrigação de Baixio do Irecê (BA)
·06U6 - Recuperação e Ampliação do Projeto de Irrigação São Gonçalo no Município de Souza (PB)
OBJETIVO: 1049 - Promover o desenvolvimento da agropecuária irrigada de forma econômica, social e ambientalmente
sustentável, com racionalização dos recursos hídricos.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Metas

·04A4 - Incorporar 1,5 milhão de hectares irrigados às áreas de produção agropecuária.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo

Total

Unidade

170.000,00
300.000,00
230.000,00
400.000,00
400.000,00

hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
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Iniciativas

·05A6 - Adequação das normas de crédito às peculiaridades da agropecuária irrigada, quanto ao montante de recursos, prazos, garantias e eliminação de
entraves burocráticos, e disponibilização de linhas de crédito específicas.

·05A7 - Criação de programa de crédito especificamente voltado para o fomento da agropecuária irrigada, com ênfase no semiárido e na região do
MATOPIBA.

·05A8 - Apoio técnico e financeiro para criação e implantação de 03 centros de referência em irrigação e drenagem.
·05A9 - Apoio técnico e financeiro para reservação de água e reconversão de equipamentos de irrigação.
·05AA - Apoio técnico e financeiro ao planejamento da agropecuária irrigada nas bacias hidrográficas.
·05AB - Elaboração de medidas para a racionalização do uso da água na agropecuária.
·05AC - Criação do Cadastro Nacional de Irrigantes, em parceira com a Agência Nacional de Águas-ANA e o Ministério da Integração Nacional-MI
·05AD - Apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisas em irrigação e drenagem, em parceria com Universidades e
Empresas de Pesquisa .

·06W3 - Implantação do Centro de Referência em Irrigação e Drenagem em Parnaíba/PI
PROGRAMA: 2033 - Energia Elétrica
OBJETIVO: 0019 - Expandir a capacidade de geração do sistema elétrico brasileiro, pela implantação de novos
empreendimentos e ampliação e ou repotenciação de usinas existentes.
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Metas

·0001 - Adicionar 14.655 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir da fonte hídrica
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

900,00
5,00
13.000,00
150,00
600,00

Unidade
megawatt
megawatt
megawatt
megawatt
megawatt

Iniciativas
(*) ·0002 - Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte (PA)

·000H - Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (RO)
·000C - Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau (RO)
·000J - Implantação da Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós (PA)
·000B - Implantação da Usina Hidrelétrica Jatobá (PA)
·000K - Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel (MT/PA)
·0005 - Implantação da Usina Hidrelétrica Colider (MT)
·0008 - Implantação da Usina Hidrelétrica Binacional Garabi (RS)
·000F - Implantação da Usina Hidrelétrica Binacional Panambi (RS)
·000D - Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá (MA/PA/TO)
·0009 - Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga (RS/SC)
·000L - Implantação da Usina Hidrelétrica Serra Quebrada (MA/TO)
(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·0001 - Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (PR)
·000O - Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara (RO)
·000N - Implantação da Usina Hidrelétrica Sinop (MT)
·000M - Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício (MG/RJ)
·000S - Implantação de Usinas Hidrelétricas - UHE
(*) ·000R - Implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH

·04IM - Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão (AP)
·06QQ - Implantação da Usina Hidrelétrica Bem Querer (RR)
·06QR - Implantação da Usina Hidrelétrica Castanheira (AM/MT)
·06RE - Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga (BA)
·06SH - Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP)
OBJETIVO: 0034 - Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica por meio da elaboração de estudos de
expansão da geração e da transmissão, bem como da promoção de leilões.
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Metas

·001Q - Inventariar o equivalente a 7.200 MW de capacidade de geração hidrelétrica
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Unidade

Região Norte

7.200,00

megawatt

·044N - Realizar e aprovar estudos de viabilidade de usinas hidrelétricas com potencial total da ordem de 5.600 MW
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Unidade

Região Hidrográfica Amazônica
Região Hidrográfica Atlântico Leste
Região Hidrográfica Paraná
Região Hidrográfica Parnaíba
Região Hidrográfica São Francisco
Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia
Região Hidrográfica Uruguai

200,00
60,00
760,00
200,00
480,00
3.600,00
300,00

megawatt
megawatt
megawatt
megawatt
megawatt
megawatt
megawatt

PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
OBJETIVO: 0714 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio
das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·05RY - Ampliação de 75% para 90% do número de amostras de água analisadas para o parâmetro Turbidez.
(*) ·05RZ - Ampliação de 75% para 90% do número de amostras de água analisadas para o parâmetro Coliforme Total.

·05S0 - Ampliação de 60% para 75% do número de amostras de água analisadas para o residual do agente desinfetante (parâmetros Cloro Residual Livre,
Cloro Residual Combinado e Dióxido de Cloro).

(*) ·05SI - Definição dos planos operacionais para enfrentamento dos riscos epidemiológicos, ambientais e sanitários nos Jogos Rio 2016.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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PROGRAMA: 2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
OBJETIVO: 1138 - Contribuir para a redução da pobreza rural, por meio da inclusão produtiva dos agricultores e das
agricultoras familiares
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Metas
(*) ·04MX - Atender 350 mil famílias em situação de pobreza em uma estratégia de inclusão produtiva rural, por meio da oferta de assistência técnica e
extensão rural e do acesso a recursos de fomento e às tecnologias sociais de água para produção
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Iniciativas
(*) ·067S - Promoção da integração do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de
Chuva e Outras Tecnologias de Acesso à Água (Programa Cisternas) e das demais ações do Programa de Universalização do Acesso e Uso da Água
(Programa Água para Todos) e das ações de sementes de qualidade e adaptadas ao território, por meio da articulação dos instrumentos de gestão,
contratação e avaliação

·0680 - Implantação de 120 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção
·0681 - Implantação de 98 mil tecnologias/sistemas de acesso à água para produção
·06XS - Construção de cisternas calçadão no semiárido
PROGRAMA: 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres
OBJETIVO: 0602 - Identificar riscos de desastres naturais por meio da elaboração de mapeamentos em municípios críticos.
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Metas

·0437 - Elaborar mapeamentos de identificação de setores de risco de inundações e deslizamentos em 350 municípios
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

10,00
50,00
60,00
190,00
40,00

Unidade
município
município
município
município
município

·0438 - Elaborar mapeamentos de suscetibilidade a inundações e deslizamentos em 309 municípios
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

Total
30,00
49,00
30,00
150,00
50,00

Unidade
município
município
município
município
município

Iniciativas

·04R5 - Elaboração de estudos sobre chuvas intensas como subsídio à elaboração de mapas de suscetibilidade à inundação
·04QQ - Consolidação do Sistema de Cadastro de Deslizamentos e Inundações - SCDI e sua integração ao Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres - S2ID

·04QS - Aumento do detalhamento do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações em bacias prioritárias para o monitoramento hidrometeorológico
·06UF - Elaboração do Mapa Nacional de Barragens para identificação de áreas sob risco de rompimento de barragens

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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OBJETIVO: 0169 - Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municípios críticos a partir de planejamento e de
execução de obras.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas
(*) ·008W - Apoiar a conclusão de 87 empreendimentos de drenagem urbana em 79 municípios críticos
Órgão Responsável: Ministério das Cidades
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

3,00
16,00
1,00
42,00
20,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

(*) ·0090 - Beneficiar 24 municípios críticos com estudos, projetos e obras para contenção ou amortecimento de cheias e inundações
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste
Região Sul

16,00
8,00

Unidade
município
município

Iniciativas

·04HD - Construção da Barragem Castelo (PI)
·00EN - Construção da Barragem Serro Azul (PE)
·06NG - Apoio à elaboração de estudos, planos e projetos de engenharia de drenagem urbana em municípios críticos
·06NH - Apoio à execução de intervenções estruturais em drenagem urbana em municípios críticos
·06M3 - Execução de estudos, projetos e intervenções estruturais para contenção de cheias e inundações
·04KJ - Difusão do uso e da aplicação do conceito de drenagem urbana sustentável em estudos, projetos e execução de obras nos municípios críticos,
com foco no amortecimento de vazões

·04KI - Incentivo à elaboração de planos diretores de drenagem urbana, valorizando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento
(*) ·06M4 - Realização de estudos, projetos e obras para contenção de erosões fluviais

·06V1 - Realização de estudos, projetos e execução de obras para contenção de erosões marinhas
·06VE - Socorro e assistência às populações vitimadas pela seca
OBJETIVO: 0173 - Aumentar a capacidade de emitir alertas de desastres naturais por meio do aprimoramento da rede de
monitoramento, com atuação integrada entre os órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas
(*) ·04C2 - Implantar 6 novos sistemas de alerta hidrológicos
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

·04BY - Realizar o monitoramento para emissão de alertas de desastres em municípios críticos, a partir de modelagem dinâmica
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Iniciativas

·05F6 - Fortalecimento da capacidade técnica de previsão e monitoramento de eventos hidrológicos críticos das salas de situação estaduais, e

aprimoramento da articulação dessas salas com os órgãos de defesa civil e aqueles responsáveis pela gestão de desastres no nível federal, estadual e
regional

·05F3 - Elaboração de estudos de vazões máximas e realização de modelagem hidráulica dos cursos d´água sujeitos à inundação em munícipios
submetidos à eventos hidrológicos críticos

·05DR - Definição de modelos de manchas de inundação associadas a variáveis hidrológicas em 16 municípios críticos
·05DN - Implantação de um laboratório de simulação de processos geológicos e hidrológicos para subsidiar pesquisas em desastres naturais
OBJETIVO: 0172 - Aprimorar a coordenação e a gestão das ações de preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação
para a proteção e defesa civil por meio do fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SINPDEC, inclusive pela articulação federativa e internacional.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Iniciativas

·06VJ - Contribuir para a recuperação da infraestrutura e mitigação dos efeitos do desastre ecológico na região de Mariana/MG
OBJETIVO: 0174 - Promover ações de resposta para atendimento à população afetada e recuperar cenários atingidos por
desastres, especialmente por meio de recursos financeiros, materiais e logísticos, complementares à ação dos
Estados e Municípios.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Iniciativas

·06V9 - Apoio à recuperação e reparação de infraestruturas afetadas por desastres na Bacia do Rio Doce
PROGRAMA: 2042 - Pesquisa e Inovações para a Agropecuária
OBJETIVO: 1005 - Ampliar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural continuada como instrumento de difusão de
tecnologia
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Metas

·046B - Disponibilizar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para 10.000 produtores em projetos públicos de irrigação - PPIs.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Unidade

Região Nordeste
Região Sudeste

7.740,00
2.260,00

unidade
unidade

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
OBJETIVO: 0962 - Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento
básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores
do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas
(*) ·03KM - Implantar 281 sistemas de abastecimento de água em aldeias com população acima de 50 habitantes
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
(*) ·04IX - Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de abastecimento de água em aldeias
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

PROGRAMA: 2084 - Recursos Hídricos

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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OBJETIVO: 1025 - Promover a disponibilidade de água para usos múltiplos, por meio da implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e de seus instrumentos
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Metas

·041O - Ampliar de 21% para 30% a Rede Hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

·041P - Ampliar de 58% para 100% a cobertura do território nacional com Planos Estaduais de Recursos Hídricos
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

3,80
36,60
0,50
1,10

Unidade
percentual
percentual
percentual
percentual

·041N - Disponibilizar dados padronizados de qualidade de água no portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH, no
âmbito do Programa Qualiágua, de 16 Unidades da Federação
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul

4,00
6,00
4,00
2,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

(*) ·041Q - Elaborar 3 planos de bacias interestaduais, e respectivos estudos de enquadramento
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Regionalização da Meta

Total

Região Hidrográfica Paraguai
Região Hidrográfica Paraná

1,00
2,00

Unidade
unidade
unidade

·041M - Implementar as ações de gestão previstas em planos de recursos hídricos de 2 bacias interestaduais
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Regionalização da Meta

Total

Nacional
Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental

1,00
1,00

Unidade
unidade
unidade

·041L - Implementar regras de uso da água em 5 bacias ou sistemas hídricos interestaduais com criticidade quali-quantitativa
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·04MM - Ampliação da quantidade de dados e informações disponíveis à sociedade no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos SNIRH

·04MN - Aprimoramento e expansão de dados e informações de volume de água do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR
·04MO - Realização da batimetria dos principais reservatórios federais de usos múltiplos
·04MQ - Ampliação da cooperação e do intercâmbio de informações hidrológicas e de recursos hídricos entre os Países da Bacia Amazônica
·04MR - Execução de campanhas de regularização de usos dos setores de hidroenergia, saneamento, irrigação e indústria, em bacias interestaduais com
criticidade quali-quantitativa

·04MS - Automação e regulamentação de novos procedimentos e critérios de outorga em bacias críticas e setores usuários específicos
·04MT - Otimização da operação de reservatórios por meio da revisão de condições gerais e restrições operativas definidas em outorgas e do apoio a
eventuais adaptações de usos da água

·04MU - Definição de regras operacionais em reservatórios e sistemas hídricos estratégicos para a compatibilização dos usos múltiplos da água,
principalmente em situações de conflito de uso e escassez hídrica

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·04MV - Implementação de regras de alocação de água e proposta de descentralização da gestão de açudes da região semiárida
·04MW - Regulamentação e apoio técnico à operação e manutenção dos serviços de adução e reservação de água bruta, incluindo o Projeto de Integração
do São Francisco - PISF, açudes, perímetros irrigados e sistemas adutores

·04MX - Avaliação da contribuição das águas subterrâneas na vazão do rio em bacia de rio de domínio da União, de forma a orientar a tomada de decisão
integrada na aplicação de instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídrico (PNRH).

·04MY - Avaliação do efeito da cobrança pelo uso da água nas bacias dos rios Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ) e do São Francisco
(*) ·04MZ - Formação e capacitação de recursos humanos no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) para a
participação da sociedade na gestão das águas superficiais e subterrâneas

·04N0 - Divulgação anual no Relatório de Conjuntura, da avaliação da rede de monitoramento e da situação quali-quantitativa dos recursos hídricos do
país

·04N1 - Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos planos estaduais de recursos hídricos, articulados ao Plano Nacional de Recursos Hídricos
(*) ·04N2 - Revisão e acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, envolvendo os entes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e a sociedade

·04N3 - Proposição de estratégias para promover o enquadramento dos corpos hídricos de domínio da União
·04N4 - Estruturação de um programa de monitoramento dos impactos da expansão urbana e da atividade (intensificação) agrícola sobre a
disponibilidade (produção) de água a partir da integração de sistemas automáticos de coleta de dados, geotecnologias, dados de satélite e elaboração de
cenários futuros para a gestão dos recursos hídricos

·04N5 - Elaboração de estudos de gestão de riscos de eventos hidrológicos críticos em bacias prioritárias para o monitoramento hidrometeorológico
·04N6 - Elaboração de 3 estudos de balanço hídrico em bacias críticas para subsidiar a implementação de instrumentos de gestão
·04N7 - Fomento à elaboração de Planos de Contingência para escassez hídrica
OBJETIVO: 1026 - Fortalecer os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio de promoção da
integração federativa, da articulação intersetorial e do apoio às estruturas colegiadas
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Metas

·041V - Atualizar o Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água, como subsídio para os investimentos em sistemas de abastecimento das cidades
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

·041W - Avançar nas metas estaduais referentes à Capacitação setorial, Cadastro de usuários, Monitoramento hidrometeorológico, Monitoramento da
qualidade da água e Outorga em 20 unidades da federação, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas –
Progestão
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

·041U - Publicar o Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento de Esgotos Urbanos, como subsídio para os investimentos em coleta
e tratamento de esgotos
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·04NF - Apoio técnico e financeiro ao funcionamento de Comitês em bacias interestaduais.
·04NG - Elaboração de diagnóstico sobre o uso da água na irrigação e na indústria para subsidiar a oferta de água e a gestão da demanda.
·04NH - Apoio técnico aos Estados para gestão das águas subterrâneas com foco na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais.
·04NI - Promoção da Integração federativa para a gestão das águas subterrâneas e dos recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços.
·04NJ - Melhoria da articulação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH com os entes do Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e com os demais órgãos responsáveis pela gestão de desastres nos níveis federal e estadual.

·04NK - Aprimoramento da metodologia de avaliação dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos.
·04NL - Elaboração de novo programa de fortalecimento dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos – PROGESTÃO II.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·04NM - Coordenação da operacionalização do Monitor de Secas do Nordeste, em conjunto com os órgãos federais e estaduais responsáveis pelo

monitoramento hidrometeorológico e pela gestão de recursos hídricos, visando ao acompanhamento de secas e de medidas de prevenção e mitigação
associadas.

·04NN - Integração das bases de dados estaduais, visando à inserção no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, de usuários
regularizados pelos Estados.

·04NO - Elaboração do Programa de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Pró-Comitês.
·04NP - Realização de estudo visando à integração do planejamento de recursos hídricos com o de setores usuários, com foco nas regiões metropolitanas
de RJ, SP, MG e PR.

OBJETIVO: 1027 - Promover a conservação, a recuperação e o uso racional dos recursos hídricos, por meio da indução de boas
práticas de uso de água e solo e da revitalização de bacias hidrográficas
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Metas

·0423 - Conservar e recuperar 8.000 hectares de solos, matas ciliares e áreas de nascentes no âmbito do Programa Produtor de Água
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
(*) ·041X - Reduzir os níveis de poluição hídrica pela remoção de 72.000 toneladas de carga poluidora de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
lançadas nos rios, por meio do pagamento pelo esgoto tratado, no âmbito do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES)
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·04NQ - Estruturação de programa de recuperação de áreas de preservação permanente em sub-bacias hidrográficas cujos trechos de rios sejam
considerados prioritários para a conservação dos recursos hídricos

(*) ·04NR - Promoção da implementação de projetos-piloto de reuso e de uso racional da água
(*) ·04NY - Recuperação e conservação de água, solo e recursos florestais para revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e
Mearim

·04NZ - Acompanhamento, avaliação e regionalização de ações prioritárias em bacias hidrográficas intensamente degradadas
·05G9 - Implementação de plano de ação de formação e capacitação de educadores ambientais, gestores e demais públicos envolvidos com a agenda
Recursos Hídricos

(*) ·06LC - Reestruturação do Comitê Gestor para articulação das ações do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco

·06U2 - Despoluição da Laguna de Araruama com Dragagem do Canal de Cabo Frio (RJ)
·06UX - Recuperação e conservação de água, solo e recursos florestais para revitalização das bacias dos Rios Munim, Pindaré, Tocantis, Preguiça e
Maracazumé (MA)

·06V7 - Recuperação e conservação de água, solo e recursos florestais para revitalização da Bacia do Rio Itaúnas (ES)
·06V8 - Recuperação e preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul (RJ)
·06VA - Revitalização da Bacia do Rio Itapecerica (MG)
·06VC - Revitalização e drenagem da Bacia Hidrográfica do Tucunduba (PA)
(*) ·06VK - Elaboração e implementação do plano de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce

·06Z6 - Recuperação e Conservação de água, solo e recursos florestais para revitalização das Bacias dos rios Bacanga e Anil
OBJETIVO: 0549 - Fortalecer o planejamento e a gestão dos investimentos em infraestrutura hídrica
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Metas
(*) ·044A - Concluir o Plano Nacional de Reabilitação de Barragens da União - Planerb
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
(*) ·01LM - Concluir o Plano Nacional de Segurança Hídrica, por meio do diagnóstico da infraestrutura hídrica do País e da definição de critérios para a
priorização e seleção de investimentos
(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
(*) ·01LL - Elaborar o marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
(*) ·01LN - Implementar o modelo de gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Iniciativas

·023J - Elaboração de proposta de carteira de investimentos estratégicos em infraestrutura hídrica
·023K - Elaboração do Cadastro Nacional de Infraestruturas Hídricas
·04TY - Elaboração de modelo de cobrança pelo uso da infraestrutura hídrica da União, para custear sua operação e manutenção
·04TZ - Elaboração de modelo para transferir infraestruturas hídricas da União para outros entes
OBJETIVO: 0479 - Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de infraestruturas hídricas
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Metas
(*) ·044B - Ampliar a capacidade de adução de água bruta em 97,3 m³/s
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste
Região Sul

96,10
1,20

Unidade
metros cúbicos por
metros cúbicos por

(*) ·016Z - Ampliar a capacidade de reservação de água bruta em 1.939,7 milhões de m³
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste
Região Sul

1.667,70
272,00

Unidade
milhão de metros
milhão de metros

(*) ·044C - Concluir a implantação dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Iniciativas

·01LH - Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco - Eixo Norte (CE/PB/PE/RN)
·04U0 - Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco – Eixo Leste (PB/PE)
·01LB - Implantação do Canal do Sertão Alagoano (AL)
·04HB - Implantação do Ramal do Agreste (PE)
·01LF - Implantação do Cinturão das Águas (CE)
·06HV - Implantação do Canal Xingó (BA/SE)
·01LJ - Implantação do Sistema Adutor do Agreste (PE)
·04H9 - Implantação do Ramal do Apodi (CE/PB/RN)
·01LA - Implantação do Canal da Vertente Litorânea (PB)
·04HA - Implantação do Ramal do Entremontes (PE)
·01L5 - Implantação da Barragem Congonhas (MG)
·01LL - Implantação do Sistema Jequitaí (MG)
(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·01L7 - Implantação da Barragem Fronteiras (CE)
·01L8 - Implantação da Barragem Oiticica (RN)
·01LM - Implantação e ampliação de empreendimentos de infraestrutura para a segurança hídrica
·04FL - Implantação da Adutora do Pajeú (PB/PE)
·04U1 - Elaboração de estudos e projetos de empreendimentos de infraestrutura para a segurança hídrica
·04CS - Implantação da Barragem Berizal no Rio Pardo (MG)
·04EM - Ampliação do Sistema Adutor do Oeste (PE)
·04IF - Implantação do Ramal do Salgado (CE)
·04U2 - Implantação do Ramal Piancó (PB)
·05NM - Implantação da Barragem Cruzeiro (BA)
·05NU - Implantação da Barragem Poço Comprido (CE)
·06SP - Implantação da Adutora Chapecozinho (SC)
·06U4 - Implantação do Sistem Hídrico Integrado das Barragens Pedreira/Duas Pontes (SP)
·06U5 - Implantação do Canal do Planalto da Borborema (PB)
·06U8 - Construção da Adutora do Sertão (PI)
·06U9 - Construção da Barragem de Morrinhos no Município de Piripá (BA)
·06UA - Construção da Barragem Inhobim no Município de Vitória da Conquista (BA)
·06UC - Construção do Canal Açu/Maxaranguape (RN)
·06UI - Implantação do Projeto de Integração de Barragens do Açude Epitácio Pessoa (PB)
·06UK - Implantação do projeto Multilagos (PB)
·06V0 - Parojeto de perenização do abastecimento de água dos municípios do Vale do Curu (CE)
·06VD - Sistema Adutor da Barragem de Santa Cruz do Apodi ligando aos Municípios do Alto Oeste (RN)
·06Z5 - Ampliação do Reservatório do Açude de Gargalheiras (RN)
·06ZF - Elaboração de Estudos para implantação do Projeto de Interligação de Bacias - Rio Tocantins e Rio São Francisco
·07C4 - Implantação da Barragem Poço de Varas (RN)
OBJETIVO: 0480 - Garantir a operação e a funcionalidade das infraestruturas hídricas por meio de sua recuperação e
manutenção
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Metas
(*) ·04FN - Desenvolver e implantar o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
(*) ·04FL - Realizar a regularização fundiária, ambiental, de outorga e de segurança de 11 barragens da União
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste

11,00

Unidade
unidade

·0171 - Recuperar 19 infraestruturas hídricas
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Regionalização da Meta
(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo

Total
07/04/2016, 18:00
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Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste

19,00

Unidade
unidade

Iniciativas

·01LO - Operação e manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF
(*) ·01LP - Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco (CE/PB/PE/RN)

·05OZ - Operação e manutenção de infraestruturas hídricas
·05P0 - Recuperação e regularização de infraestruturas hídricas
OBJETIVO: 1024 - Ampliar e difundir o conhecimento sobre águas subterrâneas e suas interações com as superficiais, por meio
da realização de levantamentos, estudos e pesquisas
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Metas
(*) ·040Q - Ampliar a base de dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS por meio da inclusão de 44.000 novos poços
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

3.000,00
20.000,00
4.000,00
7.000,00
10.000,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

(*) ·040P - Ampliar a Rede Nacional Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas - RIMAS com a inclusão de 280 novos poços
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

30,00
130,00
60,00
35,00
25,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

·040S - Desenvolver três estudos hidrológicos integrados, visando o entendimento da dinâmica hídrica chuva-água subterrânea-água superficial,
utilizando novas tecnologias de coleta e medições
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Sul

1,00
1,00
1,00

Unidade
unidade
unidade
unidade

·040R - Elaborar 20 mapas de água subterrânea (diversas escalas) em ambiência regional, nacional e internacional, com base no desenvolvimento de
pesquisas e estudos hidrogeológicos
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia
Regionalização da Meta

Total

Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

3,00
4,00
7,00
3,00
3,00

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

(*) ·040T - Realizar o diagnóstico de água subterrânea de duas Regiões Metropolitanas, nas quais essa fonte é componente relevante no abastecimento,
incluindo plano de gestão, estratégias de ampliação da oferta e avaliação da vulnerabilidade natural à contaminação
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Regionalização da Meta

Total

Região Nordeste

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo

1,00
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Regionalização da Meta

Total

Região Norte

1,00

Unidade
unidade

Iniciativas

·04KX - Articulação interinstitucional visando o planejamento, a ampliação e a operação da Rede Nacional Integrada de Monitoramento das Águas
Subterrâneas - RIMAS para a integração do monitoramento de águas superficiais e subterrâneas

·04L0 - Implantação do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS em seis países ibero-americanos, por meio da formalização de acordos
internacionais de cooperação

·04KW - Celebração de termos de cooperação com secretarias estaduais de recursos hídricos ou com companhias de saneamento, visando a cessão de
poços dedicados ao monitoramento

·04KY - Perfuração e instrumentalização de poços dedicados ao monitoramento
·04KZ - Ampliação dos instrumentos de cooperação com órgãos gestores Estaduais e Federal, além de intervenientes em recursos hídricos em geral, para
obtenção de dados hidrogeológicos

·04L1 - Realização de estudos hidrogeológicos integrados em aquíferos de bacias hidrográficas de rios de domínio da União
·04L2 - Desenvolvimento de pesquisas para definição da potencialidade para produção de água em aquíferos localizados em zonas de escassez
(semiárido)

·04L3 - Avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea para áreas urbanas de municípios da Região Nordeste
·04L4 - Difusão da metodologia para a elaboração de mapas hidrogeológicos em países da Ibero-América
·04L5 - Realização de estudos hidrológicos integrados no Aquífero Urucuia e em bacias hidrográficas associadas, visando a determinação da
contribuição da água subterrânea para a vazão do Rio São Francisco

·04L6 - Realização de estudos em bacias hidrográficas para o desenvolvimento de modelos da dinâmica da água, que podem ser aplicados em áreas
correlatas

·04L7 - Melhoria da precisão da informação hidrológica por meio da implantação de um centro de aferição e calibração de equipamentos
·04L8 - Disseminação no Brasil e na América do Sul da aplicação de isótopos na hidrologia para avaliação do conhecimento sobre o comportamento do
ciclo da água com apoio da International Atomic Energy Agency - IAEA

·04L9 - Estruturação do Laboratório de Pesquisas Minerais - LAMIN para a realização de análises isotópicas
·04LB - Difusão de 36 relatórios e prognósticos para subsidiar a utilização de águas subterrâneas na mitigação de eventos hidrológicos críticos
·04LA - Ampliação de rede de monitoramento hidrogeológico para obtenção de dados relacionados a estiagens e secas
·06UH - Estudos e pesquisas de viabilidade de perfuração de poços na Bacia Sedimentar do Parnaíba
PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico
OBJETIVO: 0353 - Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico, considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a
drenagem e manejo de águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas
(*) ·00OL - Ampliar de 10% para 32% os municípios com plano municipal de saneamento básico.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

·040K - Apoiar a elaboração de estudos e projetos de engenharia em 369 municípios, visando a ampliação da oferta e do acesso aos serviços de
saneamento básico.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

·04ON - Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano em 2.000 municípios.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

·04JY - Induzir a implementação de programas locais de combate às perdas e ao desperdício de água, e apoiar medidas que contribuam para a redução
das perdas no abastecimento de água de 37% para 35%.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas

·04KL - Fortalecimento da gestão da política de saneamento básico, induzindo a integração dos componentes do saneamento básico e assegurando os
princípios fundamentais e diretrizes gerais do Plansab.

(*) ·04KM - Apoio a ações de melhoria da gestão, da qualidade e da sustentabilidade dos serviços de saneamento básico, incentivando o fortalecimento da
regulação e fiscalização, a participação e controle social, em especial por meio de assistência técnica e capacitação.

·04KN - Fortalecimento das ações de trabalho social nos empreendimentos de saneamento básico
·04KO - Fomento à inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico em saneamento básico.
·04KP - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Estruturante do Plansab.
·06JT - Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 1.600 municípios, comunidades rurais, tradicionais
e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária.

·07BW - Fomentar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios beneficiados com o projeto de transposição do Rio São Francisco
OBJETIVO: 0355 - Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades tradicionais, que assegurem
a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de saneamento básico.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas

·04I7 - Ampliar de 2,8 para 3,0 milhões o número de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

·04I8 - Ampliar de 6,0 para 6,4 milhões o número domicílios rurais, com renda de até três salários mínimos mensais que possuem banheiro ou sanitário
no domicílio ou na propriedade.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

·04I6 - Ampliar de 6,8 para 7,4 milhões o número de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição de água ou poço ou nascente com canalização
interna.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

(*) ·04K3 - Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano em 3.000 Comunidades Rurais e Tradicionais.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·06IV - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural do Plansab.
·06IW - Realização de assistência técnica e capacitação em saneamento básico em comunidades rurais, buscando a sustentabilidade da prestação destes
serviços públicos.

·06IX - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 320 comunidades rurais e tradicionais, orientadas para a integralidade
dos componentes.

(*) ·06IY - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 116 comunidades quilombolas, orientadas para a integralidade dos
componentes.

·06IZ - Implantação, ampliação ou melhoria das ações de abastecimento de água em 10.000 domicílios rurais dispersos por meio de tecnologias
apropriadas.

·06NK - Estabelecimento e implementação de formas de atuação específica para quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais.
OBJETIVO: 0610 - Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que assegurem a ampliação da oferta
e do acesso aos serviços públicos de saneamento básico.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas

·04Q9 - Ampliar de 27,5 para 30,1 milhões o número de domicílios urbanos com renda de até três salários mínimos mensais que possuem banheiro ou
sanitário no domicílio ou na propriedade.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Órgão Responsável: Ministério da Saúde
(*) ·040N - Ampliar de 4,5 para 4,8 bilhões de m3 o volume anual de esgoto tratado.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

·040M - Ampliar de 46,8 para 49,6 milhões o número de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos
sanitários.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

·040L - Ampliar de 54,8 para 57,8 milhões o número de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição de água ou poço ou nascente com
canalização interna.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas

·04KT - Ampliação dos empreendimentos em saneamento básico orientados pelos princípios da equidade e integralidade, com focalização em áreas com
elevado déficit na prestação dos serviços.

·04KU - Apoio e indução a intervenções estruturais de drenagem urbana sustentável.
·04KV - Formulação e implementação do Programa Nacional de Saneamento Integrado do Plansab.
PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional
OBJETIVO: 0615 - Combater a insegurança alimentar e nutricional que persiste em grupos populacionais específicos, com
ênfase em povos e comunidades tradicionais
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Iniciativas

·05N1 - Promoção e integração do acesso a água de qualidade para consumo e produção e esgotamento sanitário por meio de mecanismos adequados
para Povos e Comunidades Tradicionais

OBJETIVO: 0614 - Contribuir para ampliar o acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio rural
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Metas

·01Y7 - Implantar 60 sistemas de dessalinização de água, incorporando cuidados técnicos, sociais e ambientais na gestão destes sistemas
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
(*) ·01Y1 - Implantar 8.000 cisternas na escolas
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(*) ·01Y6 - Implantar cisternas de placa e outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Iniciativas

·05HS - Promoção da integração das ações de acesso à água para consumo no meio rural de acordo com o Plano Nacional de Saneamento (Plansab)
PROGRAMA: 2086 - Transporte Aquaviário
OBJETIVO: 0234 - Ampliar a capacidade da rede de transporte hidroviário por meio da melhoria das condições de
navegabilidade existentes e da adequação da infraestrutura portuária pública de pequeno porte.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes

Metas

·00F2 - Eliminar 18 pontos críticos em hidrovias.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes
Regionalização da Meta

Total

Nacional

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo

6,00

07/04/2016, 18:00

Unidade
unidade
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Regionalização da Meta

Total

Região Sudeste
Região Sul

6,00
6,00

Unidade
unidade
unidade

Iniciativas

·04DL - Adequação da Navegabilidade e Expansão da Hidrovia Tocantins-Araguaia
·00Q8 - Adequação da navegabilidade da Hidrovia do Rio Tietê e afluentes.
·00Q7 - Adequação da navegabilidade de corredores hidroviários.
·0652 - Dragagens de aprofundamento.
·068P - Derrocamento em hidrovias.
·0653 - Melhorias em eclusas.
·0654 - Melhorias em pontes de modo a viabilizar ou garantir a navegação.
·07DI - Derrocamento do Pedral do Lourenço (PA) na Hidrovia do Rio Tocantins
OBJETIVO: 0278 - Expandir a cobertura da rede de transporte hidroviário por meio de intervenções nos corredores hidroviários
e de novas instalações portuárias públicas de pequeno porte.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes

Metas

·0445 - Contratar a construção de 2 dispositivos de transposição de nível.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes
Regionalização da Meta

Total

Região Norte

2,00

Unidade
unidade

OBJETIVO: 1054 - Assegurar a disponibilidade da rede de transporte hidroviário de passageiros e cargas por meio da
manutenção e da operação.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes

Metas

·00F3 - Manter 7 corredores hidroviários.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes
Regionalização da Meta

Total

Nacional
Região Norte
Região Sul

5,00
1,00
1,00

Unidade
unidade
unidade
unidade

·04LQ - Melhorar ou implantar sinalização em 7 hidrovias.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes
Regionalização da Meta

Total

Nacional
Região Norte
Região Sul

5,00
1,00
1,00

Unidade
unidade
unidade
unidade

Iniciativas

·00QE - Manutenção e operação de dispositivos de transposição de nível.
·04SN - Desenvolvimento e implantação do sistema de controle de tráfego e monitoramento da via navegável.
·04SO - Fomento à participação da iniciativa privada na manutenção e operação da rede de transportes.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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·07DG - Manutenção e operação de hidrovias

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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