
Operação de Crédito entre o Governo do Estado do Piauí, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA



Área de Atuação e 

Potencialidades

A área de intervenção abrange 

138 municípios, dos quais 125 estão no 

semiárido e 13 numa área de transição, 

com predominância forte das 

características do semiárido e classificados 

no ecossistema Mata do Cocais.



OBJETIVO GERAL 

Promover a melhoria de renda e da qualidade de vida da população 

rural na bacia dos Rios Piauí e Canindé, através do acesso regular à 

água, do crescimento produtivo ambientalmente sustentável e 

resiliência às mudanças climáticas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Aumentar o acesso à água para consumo e produção 

agropecuária sustentável

2. Promover a recuperação e a preservação ambiental do 
Bioma Caatinga 

3. Implantar projetos de saneamento ambiental, com ênfase para 
o coleta e tratamento de resíduos sólidos e líquidos no 

âmbito familiar e coletivo

4. Promover a produção e o uso de energias renováveis no âmbito 
familiar e coletivo (solar, eólica, biogás)



5. Promover a regularização fundiária na área de abrangência 
do projeto, especialmente das famílias de 

pequenos produtores e comunidades tradicionais

6. Diversificar e qualificar as produções agropecuárias e 
não agropecuárias

7. Promover o acesso a mercados para produtos oriundos da
Agricultura Familiar

8. Promover política de segurança alimentar e nutricional de 
famílias vulneráveis

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



COMPONENTES

E SUBCOMPONENTES

COMPONENTE 1 - SEGURANÇA HÍDRICA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL:  

1.1 Estudos e projetos para barragens sucessivas na bacia e sub-bacias dos rios Piauí e 

Canindé

1.2 Recuperação ambiental 

1.3 Acesso à agua 

1.4 Saneamento domiciliar e coleta seletiva do lixo 

1.5 Obras de mobilidade rural 

COMPONENTE 2 - INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS E ADAPTAÇÃO DE PRÁTICAS PRODUTIVAS ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 

2.1 Adaptação das práticas produtivas às mudanças do clima 

2.2 Regularização fundiária 

2.3 Energias renováveis e sustentabilidade rural 

COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL: 

3.1 Fortalecimento de capacidades da executora e co-executoras

3.2  Equipamentos de apoio 

COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO

4.1 Monitoramento, avaliação e gestão do conhecimento

4.2 Gestão do projeto 



Fontes de Financiamento

Valor total: 

US$ 147.500.000,00
68%

12%

20%

BID FIDA Governo do Estado



Os principais resultados previstos: 
(i) melhor segurança hídrica para desenvolvimento de
atividades produtivas e abastecimento da população, com melhor 
acesso a infraestruturas de saneamento e ações de recuperação 
ambiental;
(ii) atividades produtivas mais resilientes às mudanças do clima e 
com maior produtividade e 
(iii) os órgãos estaduais com capacidades fortalecidas para a gestão 
dos recursos hídricos, saneamento, recuperação ambiental e 
produção resilientes as mudanças do clima, numa perspectiva de 
desenvolvimento territorial.

FAMÍLIAS BENEFICIADAS E 

RESULTADOS ESPERADOS

Total de famílias beneficiadas             217.000 famílias 



Potenciais impactos Medidas de Mitigação/Compensação

 Geração de expectativas dos beneficiários;

 Possibilidade de exclusão/alteração de 

beneficiários;

 Aumento da concentração de material 

particulado no entorno das obras;

 Aumento de ruído e vibrações no entorno das 

obras;

 Incômodo aos moradores e atividades; 

 Supressão da vegetação com possibilidade de 

danos à fauna e flora;

 Riscos de acidentes com animais peçonhentos;

 Risco à saúde e contaminação de solos e 

corpos hídricos.

 Comunicação Social e Participação Comunitária no Plano de 

Engajamento das Partes Interessadas incluído no Marco de 

Gestão Ambiental e Social - MGAS;

 Informação transparente e disseminada nos Territórios 

sobre os critérios de priorização e inclusão dos beneficiários;

 Previsão de locais de atendimento à população alvo, espaço 

de reuniões, apoio a consultas públicas;

 Mecanismo de Resolução de Queixas de ação continuada até 

a finalização das ações do Programa;



Potenciais impactos Medidas de Mitigação/Compensação

 Possível necessidade de desapropriação ;

 Possibilidade de contaminação 

temporária dos recursos hídricos;

 Degradação da infraestrutura;

 Risco à saúde e danos aos ecossistemas;

 Falta de manutenção adequada dos 

equipamentos e tecnologias sociais;

 Programa de Recuperação de Áreas degradadas;

 Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador;

 Programa de Controle Ambiental de Obras; 

 Programa de demolição;

 Programas de Gestão e Manutenção de Equipamentos e 

Infraestrutura;

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos;

 Assistência Técnica prolongada, detecção de necessidades 

específicas de acordo ao público-alvo;

 Monitoramento da efetividade das ações como parte do 

MGAS e Sistema de Gestão Ambiental e Social - SGAS;



Impactos positivos

• Aumento de pessoas empregadas e da renda;

• Produtores aptos a implementar as mudanças na produção agrícola familiar;

• Manutenção de jovens no campo;

• Oportunidade de incremento de participação das mulheres;

• Recuperação de áreas degradadas;

• Recuperação de área de nascentes.



• SEPLAN/UGP
Coordenará e articulará as ações do projeto juntos às co-

executoras e os financiadores;

• SAF
Executará as ações de Projetos Produtivos e obras de acesso à 

água; 

• SEMAR
Realizará os estudos e projetos para implantação futura de 

barragens nas bacias dos rios Piauí e Canindé; 
Implantará Planos de recuperação ambiental;

• INTERPI
Fará a regularização fundiária nas áreas de abrangência do Projeto.

Responsabilidades no 

Projeto



SEMAR (http://www.semar.pi.gov.br/)

• E-Ouv (http://eouv.pi.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
• E-sic (https://acessoainformacao.pi.gov.br/sigep/)
• SIGA (https://siga.semar.pi.gov.br/)
• ouvidoria@semar.pi.gov.br 

SAF (https://www.pi.gov.br/saf/)

• "Fale com a SAF" (https://portal.pi.gov.br/saf/fale-conosco/)
• Ações de campo como meio para coletas de reclamações, solicitações, sugestões 

e outros.

INTERPI (http://www.interpi.pi.gov.br/)

• https://acessoainformacao.pi.gov.br/sigep/
• ouvidoria@interpi.pi.gov.br
• Gerência de Povos e Comunidades Tradicionais—GPCT 
• ouvidoria@interpi.pi.gov.br
• No SEI  - aba “Diálogo com a comunidade”

Mecanismos de 

anotação e de 

resolução de 

queixas
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SEPLAN (http://www.seplan.pi.gov.br/)

• (http://www.seplan.pi.gov.br/contato.php)
• Agentes territoriais

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ - OGE/PI (https://www.pi.gov.br/unidades-
prestadoras/ouvidoria-geral-do-estado/)

• Sistema e-OUV (http://eouv.pi.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx) 
• Disk 162

Ademais, a UCP/SEPLAN criará um mecanismo próprio para anotação e resolução
de queixas vinculado ao PSI.

Mecanismos de 

anotação e de 

resolução de 

queixas
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