PPA 2016 – 2019
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
Meta (sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Hídrica)


Beneficiar 24 municípios críticos com estudos, projetos e obras para contenção
ou amortecimento de cheias e inundações.

Regionalização da Meta
Região
Região Nordeste
Região Sul

Quantidade
16,0
8,0

Unidade de Medida
município
município

Ações
Ação (sob a responsabilidade da Secretaria Infraestrutura Hídrica).


10GW - Construção da Barragem Castelo, no Estado do Piauí.

Descrição: A construção da barragem Castelo objetiva especialmente a
regularização e perenização da vazão do Rio Poti e o controle de enchentes nos
municípios a jusante da barragem, bem como a irrigação de cerca de 40.000 ha no vale
abaixo do barramento, a viabilização da instalação de agroindústrias e o abastecimento
dos municípios de Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São João da Serra, Alto Longá,
Prata do Piauí, Beneditinos, Buriti dos Montes, São Miguel do Tapuio, Novo Santo
Antônio, Demerval Lobão e Teresina, tudo isso visando promover o desenvolvimento
socioeconômico da região.


126X - Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e
Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.

Descrição: Execução de obras de drenagem com obras de canalização, galerias e
dragagens de rios do município de Navegantes, visando reduzir perdas e danos
provocados por processos erosivos, inundações, enchentes, estiagem e demais desastres
nos pontos mais críticos do município.



127A - Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial.

Descrição: Construção de redes e galerias de águas pluviais, dragagem e
canalização de cursos de água, implantação de parques lineares e construção de
reservatórios de amortecimento de cheias, entre outras atividades, visando a execução
de obras de drenagem urbana e o manejo de águas pluviais para minimizar os efeitos
das chuvas e controlar as enchentes e inundações em áreas urbanas e rurais.



14RL - Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou
Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas
e Fluviais.

Descrição: Intervenções de caráter local ou regional, mediante a execução de
obras de sistemas de contenção de cheias, reservatórios, desassoreamento e contenção
de margens, recuperação de erosões, além da elaboração de estudos e projetos
necessários às intervenções, visando à redução dos impactos causados por cheias e
inundações.



8348 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres.

Descrição: Apoio à realização de ações de caráter preventivo destinadas a
reduzir a ocorrência e a intensidade dos desastres com ações estruturais e não
estruturais. Essas medidas referem-se ao planejamento da ocupação do espaço
geográfico e à execução de obras e serviços, principalmente relacionados com
intervenções em áreas de risco, tais como, dentre outras: aquisição e instalação de
equipamentos, infraestrutura urbana e rural, estabilização de encostas, contenção de
erosões, relocação de famílias de áreas de risco, prestação de serviços essenciais,
proteção do patrimônio público e demais ações que visem diminuir a vulnerabilidade da
população aos desastres, em complementação à atuação Municipal e Estadual. Visa
ainda evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres, com ações
estruturantes e não estruturantes, visando a minimização de recursos alocados como
decorrência de demandas emergenciais, bem como o acompanhamento e avaliação da
aplicação destes recursos na verdadeira diminuição da vulnerabilidade das populações
beneficiadas.

Fonte: SIOP-2016.

