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Público Alvo:

Tipo de Programa:
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Código

Indicador

Descrição

Unidade

Medida Recente

Índice mais Data de 
Apuração

Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
Fonte

Informação

6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

6

7

Desejado

Alcançado

7 9 10TAXA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROJETO VIRADA DO 
CERRADO1626

% SEMA / UO 21101 / 
OE 1

21101 6210.00001

0 31/12/2017 50

50

Desejado

Alcançado

60

1

70 70TAXA DE CAPACITAÇÃO DE MENORES EM LIBERDADE ASSISTIDA
1627

% JBB / UO 21106 / 
OE 1

21106 6210.00001

04

5

Desejado

Alcançado

08 12 16TAXA DE PARQUES COM PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES 
IMPLANTADOS1693

UNIDADE SEMA/ UO 21101/ 
OE 01

21101 6210.00001
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

2

3

Desejado

Alcançado

3 4 5AÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS1630

UNIDADE SEMA / UO 21101 / 
OE 2

21101 6210.00002

0 31/12/2016 1

2

Desejado

Alcançado

2 3 3AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PROJETO "CULTIVANDO ÁGUA BOA"
1631

UNIDADE SEMA/ UO 21101 / 
OE 2

21101 6210.00002

6.000 30/06/2015 6.000

5.109

Desejado

Alcançado

7.000

3.966

7.500 8.000VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO
1632

M³/DIA CEBGAS / UO 
22210 / OE 3

22210 6210.00003
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

15,88 31/12/2014 15,14

9,69

Desejado

Alcançado

13,09

8,43

10,58 8,49DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR 
CONSUMIDOR1633

HORA CEB / UO 22211 / 
OE 3

22211 6210.00003

11,86 31/12/2014 11,33

8,08

Desejado

Alcançado

9,83

7,10

7,99 6,43FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR 
CONSUMIDOR1634

UNIDADE CEB / UO 22211 / 
OE 3

22211 6210.00003

100 31/12/2014 100

57

Desejado

Alcançado

100

172

100 100TAXA DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - PEE1635

% CEB / UO 22211 / 
OE 3

22211 6210.00003
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

0 31/12/2017 -

-

Desejado

Alcançado

1 2 -INSTITUCIONALIZAÇÃO DE 3 INSTRUMENTOS DE 
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA CLIMÁTICA DO DF1694

UNIDADE SEMA/ UO 21101/ 
OE 03

21101 6210.00003

8,07 31/12/2014 9

8,92

Desejado

Alcançado

11

10,72

13

-

15TAXA DE RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS
1636

% SLU / UO 22214 / 
OE 4

22214 6210.00004

0 31/12/2016 80

1

Desejado

Alcançado

100

31,57

100 100TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO
1637

% SLU / UO 22214 / 
OE 4

22214 6210.00004
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

9.565 31/12/2014 9565

9606

Desejado

Alcançado

10065

10.829

12865 12865CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO
1638

L/S CAESB / UO 22202 
/ OE 4

22202 6210.00004

303 31/12/2014 303

376,69

Desejado

Alcançado

300

317

280 250ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO
1639

L.DIA/LIGAÇÃ CAESB / UO 22202 
/ OE 4

22202 6210.00004

82,11 31/12/2014 82,89

85,23

Desejado

Alcançado

83,68

85,10

84,55 85,42ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO
1640

% CAESB / UO 22202 
/ OE 4

22202 6210.00004
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

-

-

Desejado

Alcançado

10 40 100TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 
13.2.0402.1/BNDES1641

% SEMA/ UO 21101 
/OE 4

21101 6210.00004

0 31/12/2017 -Desejado

Alcançado

10 40 100TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 13.2.0402.1-
BNDES (2.160)1751

PESSOA SEMA/UO 
21101/OE 4

21101 6210.00004

0 31/12/2016 30

35

Desejado

Alcançado

40

40

50 60TAXA DE ÁREAS DEGRADADAS DO JBB EM RECUPERAÇÃO
1642

% JBB / UO 21106 / 
OE 5

21106 6210.00005
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

10 31/12/2014 8

2

Desejado

Alcançado

6

1

4 2TAXA DE ÁREA DO JBB ATINGIDA POR INCÊNDIO
1643

% JBB / UO 21106 / 
OE 5

21106 6210.00005

16,93 31/12/2014 15,2

11,28

Desejado

Alcançado

14,4

17,32

13,5 12,7TAXA DE ÁREA PROTEGIDA QUEIMADA
1644

% IBRAM / UO 21208 
/ OE 5

21208 6210.00005

20 31/12/2014 105

99

Desejado

Alcançado

120

59,43

150 185RECUPERAÇÃO DE APP E RESERVA LEGAL
1645

HA EMATER-DF / UO 
14203 / OE 5)

14203 6210.00005

Página: 7                                                    Emitido em: 07/02/2018 14:56:17

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto

alessandro.silva
Marcador de texto



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ano Base: 

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo
2017

Plano Plurianual 2016 - 2019

Fase: 2

Programa:

Objetivo Geral:
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Índice mais Data de 
Apuração

Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
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6210

Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a 
garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

0 31/12/2016 30

4,39

Desejado

Alcançado

50

4,18

70 100TAXA DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS
1647

% IBRAM / UO 21208 
/ OE 6)

21208 6210.00006

0 31/12/2016 30

93,31

Desejado

Alcançado

50

97,63

70 100TAXA DE CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS1648

% IBRAM / UO 21208 
/ OE 6

21208 6210.00006

Justificativas

2016

1626 O projeto Virada no Cerrado foi um sucesso. Contou com a participação aproximada de 200 mil pessoas.Indicador

Objetivo CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma 
governança efetiva, transversal e participativa.

6210.00001
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1627 O resultado estipulado para o primeiro ano foi alcançado em parceria com a Secretaria de Estado de Politicas para Crianças, Adolecentes e Juventude,  através de ações educativas que 
compreendem a realização de oficinas de implantação de jardins, manutenção de hortas e paisagismo, a fim de propiciar Prestação de Serviços à comunidade, sendo capacitados 34 internos, 
que participaram de forrma voluntária das atividades propostas.

Indicador

Objetivo CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma 
governança efetiva, transversal e participativa.

6210.00001

1693 Instalação e Comitê Gestor e Decreto de criação para escolha de cinco parques; Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico Trê Meninas, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque 
Recreativo Sucupira, Parque Ecológico Ezequias Heringer.

Indicador

Objetivo CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma 
governança efetiva, transversal e participativa.

6210.00001

1630 Aprovação de três resoluções: 01, 02 e 03 pelo CRH em 2016Indicador

Objetivo CAPITAL DAS ÁGUAS: Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e qualidade para a 
população e os ecossistemas naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e áreas de proteção de mananciais.

6210.00002

1631 Atividades: Aliança do Descoberto e Microbacia do Guariroba.Indicador

Objetivo CAPITAL DAS ÁGUAS: Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e qualidade para a 
população e os ecossistemas naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e áreas de proteção de mananciais.

6210.00002

1632 Redução progressiva do consumo de GNV no Distrito Federal pela inexistência de suprimento de gás natural por gasoduto de transporte, a não implantação de mais um posto de GNV que 
permitiria a expansão e diversificação geográfica da distribuição do produto, as dificuldades existentes para conversão de veículos e a pouca competitividade frente aos outros combustíveis.

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003
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1633 Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e em 2016, o indicador DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora- 
atingiu a meta estabelecida para dezembro de 2016, visto que a polaridade do indicador é "menor melhor".

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1634 Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e 2016, o indicador FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora- 
atingiu a meta estabelecida para dezembro de 2016, visto que a polaridade desse indicador é "menor melhor".

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1635 As metas estabelecidas não foram cumpridas devido, principalmente, aos atrasos nas contratações, as quais adiaram o início dos projetos previstos para serem executados em 2016. Desse 
modo, a previsão é a aplicação de todo o recurso de 2017 acrescido do saldo remanescente de 2016, até o final de 2017.

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1694 Sem índice desejado para 2016.Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1636 O programa de coleta seletiva está em avaliação para verificação dos locais com maior possibilidade de eficácia. Interrupção da coleta seletiva em algumas R.A's prejudicou a obtenção de 
melhores índices.

Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1637 A previsão de início de operação do Aterro Sanitário de Brasília não ocorreu em agosto de 2016. Apenas 1% dos resíduos gerados no DF foram aterrados fora do DF.Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004
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1638 Meta atingida. Reativação da capacidade do Crispim, acréscimo de 30 litros/segundo e operação de poço profundo em São Sebatião, acréscimo de 11 littros/segundo.Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1639 Em setembro de 2015, a Caesb realizou revisão da metodologia de apuração do indicador Índice de Perdas por Ligação, alinhando o método de cálculo aos padrões internacionais da 
International Water Associaton (IWA). Essa alteração conferiu maior robustez ao método de apuração e implicou em uma adequação de toda a série histórica do indicador, inclusive do valor 
apurado em 2015 que, após recalculado, resultou no valor de 381 litros/ligação/dia.

Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1640 Meta atingida. Houve incremento de 15.077 nas ligações de esgotos em Sol Nascente, Vicente Pires e outras localidades.Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1641 Sem índice desejado para 2016.Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1751Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1642 A meta foi superada com o plantio de 40 mil mudas de árvores nativas do cerrado  na antiga cascalheira da EEJBB e ainda o plantio de mais 90 mil mudas de árvores originárias de compensação Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 6210.00005
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florestal devida pela Secretaria de Estado de Mobilidade/DF.

protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

1643 A meta foi superada (quanto mais próximo de um, melhor o desempenho do indicador) com o apoio de diferentes instituições e órgãos parceiros que disponibilizaram equipamentos e mão de 
obra para a realização de aceiros com máquinas e melhorias do acesso nas vias internas do JBB facilitando o trafego de veículos para o combate e prevenção de incêndio florestal no Jardim 
Botânico de Brasília e ainda por meio de campanhas educativas junto a comunidade com o uso de aplicativo DF100FOGO

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005

1644 Apesar da meta ter sido superada, o total da área queimada em 2016 foi superior aos 9% apurados em 2015. Tal fato decorreu da impossibilidade da realização de aceiros, em razão da 
inexistência de contrato de Prestação de serviços na Novacap e da não autorização da SEPLAG para a contratação de brigadistas de combate a incêndio, por meio da realização de concurso 
público temporário.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005

1645 Em 2016 foram alcançados 99 hectares de área de recuperação de APP e reserva legal  correspondendo a 95% do índice desejado. Devido ao longo período de estiagem durante o ano, 
observou-se uma redução da solicitação de mudas retiradas no viveiro, o que pode justificar os 5% restantes para o alcance do índice.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005

1647 Os atendimentos realizados se restringiram as esterilizações feitas no castramóvel. A meta não foi cumprida em razão do Hospital Veterinário Público não ter iniciado as operações. O Ibram 
está evidando esforços para o recebimento do prédio, definicão do modelo de gestão do hospital e início das operações.

Indicador

Objetivo DIREITOS DOS ANIMAIS: Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos animais domésticos e silvestres.6210.00006
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1648 A meta foi superada, graças a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre IBRAM, SEMA e FUB que viabilizou a operação do castramóvel no ano de 2016.Indicador

Objetivo DIREITOS DOS ANIMAIS: Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos animais domésticos e silvestres.6210.00006

2017

1626Indicador

Objetivo CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma 
governança efetiva, transversal e participativa.

6210.00001

1627 Foi renovada a parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Governo do Distrito Federal e o Jardim Botânico de Brasília - JBB. Esta 
parceria considerada muito eficaz por parte da UAMA, no entanto, em 2017 foi encaminhado apenas um adolescente para este Orgão.

Indicador

Objetivo CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma 
governança efetiva, transversal e participativa.

6210.00001

1693Indicador

Objetivo CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma 
governança efetiva, transversal e participativa.

6210.00001

1630Indicador

Objetivo CAPITAL DAS ÁGUAS: Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e qualidade para a 
população e os ecossistemas naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e áreas de proteção de mananciais.

6210.00002

1631Indicador

Objetivo CAPITAL DAS ÁGUAS: Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e qualidade para a 6210.00002
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população e os ecossistemas naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e áreas de proteção de mananciais.

1632 No exercício de 2017 ainda persistem as justificativas apontadas no ano de 2016,  acrescidas  pelas dificuldades econômicas e políticas ocorridas no cenário nacional.Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1633 Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e 2016, o indicador DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 
atingiu a meta estabelecida para dezembro de 2017, visto que a polaridade do indicador é "menor melhor".

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1634 Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e 2016, o indicador FEC - Frequencia Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 
atingiu a meta estabelecida para dezembro de 2017, visto que a polaridade do indicador é "menor melhor".

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1635 O montante investido em 2017 foi maior do que o previsto, visando ajustar o desvio a menor do ano anterior, mantendo-se a meta de investir anualmente 100% da obrigação da empresa em 
todos os anos do horizonte do PPA 2016-2019.

Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003

1694Indicador

Objetivo ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.6210.00003
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1636 A ausência de prestação de informações pelas associações de catadores contratadas, bem como o atraso na construção das instalações de recuperação de resíduos prejudicaram a 
obtenção do índice previsto.

Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1637 Mesmo com a inauguração do aterro sanitário em janeiro de 2017, manteve-se o funcionamento do aterro controlado do Jóquei - ACJ, devido á falta de local adequado para os catadores de 
materiais realizarem o trabalho de triagem dos recicláveis. A baixa cobertura da coleta seletiva também contribuiu para o resultado.

Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1638 Meta atingida. Implantação do Subsistema Bananal com capacidade de produção de 700L/s, implantação do Subsistema Lago Norte com capacidade de produção de 700L/s, reabilitação da 
captação do Alagado com acréscimo de 50L/s e implantação de poços profundos.

Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1639 Média dos últimos 12 meses. Devido a revisão da metodologia de apuração do indicador de Perdas para adequação aos padrões internacionais da International Water Association (IWA), os 
valores de toda a série histórica do indicador foram recalculados, o que implicou em uma revisão das metas projetadas para os anos de 2015 a 2019, sendo: 381; 373; 349; 308 e 
250L/ligação/dia, respectivamente.

Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1640 Meta atingida. Ativação de 19.814 novas ligações de esgoto em localidades como Setor de Mansões Dom Bosco, INCRA 08, os condomínios da Região do Grande Colorado, dentre outras.Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004
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1641Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1751Indicador

Objetivo SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, 
assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

6210.00004

1642 Foi realizado  o plantio de aproximadamente 01 hectare com mudas de espécies nativas do bioma Cerrado devido pela NOVACAP em Compensação Florestal pelas obras da Terceira Ponte 
(Ponte JK). O plantio consistiu de 10.000 mudas em área a ser recuperada na junção dos córregos Tapera e Taquara e ao longo de seu curso. Foi realizado ainda o plantio de 3.000 mudas na 
área da cascalheira  manutenção dos plantios, como: roçagem, coroamento e tratamento fitossanitário ao longo do ano.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005

1643 A taxa de área atingida por incendio no  JBB tem sofrido um decréscimo significativo a cada ano . Destaca-se que apesar da seca prolongada de 2017, apenas 1 hectare de área foi queimada 
no JBB, Como medida de prevenção foram adquiridos por meio de doação, equipamentos de combate a incendios e realizados diversos tipos de aceiros, com o apoio dos órgãos: JBB, GAT, 
IBGE, FAL, 6º COMAR, PREVFOGO, CBMDF, DER, CIAB/Marinha.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005

1644 Das 70 unidades de conservação vistoriadas, 17,32% das áreas foram atingidas pelo fogo. Sendo mapeados 3249,52ha de área queimada de unidades conservação que perfazem 20817,96 
ha. Dentre os motivos pela taxa alcançada ser superior à desejada, destaca-se a mudança no regime de chuvas observado no DF nos últimos anos, com a estação seca mais severa e a não 
autorização p/contratação de brigadistas de combate a incêndio, por meio de concurso público temporário.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005
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1645 No exercício de 2017 a meta para recuperação de APP e reserva legal era de 120 hectares, no entanto foi alcançado apenas 59,43 hectares, o que corresponde a 49,52% da meta. Devido ao 
longo período de estiagem durante o ano, observou-se uma redução da solicitação de mudas retiradas no viveiro, o que pode justificar os 50,48% restantes para o alcance da meta.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas 
protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

6210.00005

1647 As metas estão diretamente relacionada à operação do Hospital Veterinário Público do GDF. Por ainda não estar em funcionamento, não foi possível o cumprimento da meta. Os únicos 
atendimentos realizados pelos Ibram foram as esterilizações realizadas em clínicas veterinárias credenciadas e no Castramóvel. Foram atendidos 2.570 animais, sendo 61 considerados como 
simples atendimento clínico visto que foram animais negados para o procedimento cirúrgico.Os demais 2.509 animais foram de fato operados.

Indicador

Objetivo DIREITOS DOS ANIMAIS: Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos animais domésticos e silvestres.6210.00006

1648 A utilização do total de atendimentos como referência para a meta de cirurgias de esterilização gerou este percentual alto de 97.63%, entretanto o número de cirurgias realizadas equivale a 
16,73% do total esperado caso ambas as metas fossem atingidas, que seriam 15.000 castrações. Ressaltamos que ambos indicadores devem ser revistos.

Indicador

Objetivo DIREITOS DOS ANIMAIS: Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos animais domésticos e silvestres.6210.00006
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