
 

 

Folha de Dados das Políticas Integradas de Salvaguarda (ISDS) 

FASE DE AVALIAÇÃO 

 

Data de elaboração/atualização da ISDS: 26 de fevereiro de 2014  

 

I.  Informações básicas 

 

1. Dados Básicos do Projeto  

País: Brasil Project ID: P143362 

 Project ID adicional (se houver):  não 

Nome do projeto: Mitigação das Mudanças Climáticas no Cerrado Brasileiro: Projeto de Cadastro Ambiental Rural e 

Prevenção a Incêndios Florestais no Estado do Piauí  

Chefe da Equipe de Projeto: Bernadete Lange 

Data prevista para aprovação: 25 de novembro de 2013 Data prevista para aprovação pela Diretoria Executiva: 

não se aplica 

Setor de Gerenciamento: LCSEN Instrumento de empréstimo: Doação 

Setor: Setores agrícola, pesqueiro e florestal em geral (50%); Administração Pública relacionada aos setores 

agrícola, pesqueiro e florestal (50%) 

Tema: mudanças climáticas (50%); gestão e manejo da terra (35%); biodiversidade (15%) 

Valor BIRD (em milhões de US.): $ 4,4 milhões 

Valor AID (em milhões de US$):00  

Valor GEF (em milhões de US$):00  

Valor PCF (em milhões de US$):00 

Outros valores financiados, por fonte: 00 

Categoria ambiental: B 

Trata-se de um projeto transferido? Sim [X]     Não [ ] 

Processamento simplificado Simplificado [x ]     Repetição [ ] 

O projeto está sendo processado sob a OP 8.00 (resposta a crises e situações de 

emergência) 

Sim [ ] Não [x ] 

 

2. Objetivos do projeto: 

 

O Projeto proposto integra o Fundo Fiduciário de Mitigação das Mudanças do Clima no 

Cerrado Brasileiro (FFMMCCB). Apoiará o Governo do Estado do Piauí na redução do 

desmatamento ilegal em propriedades rurais, reduzindo, portanto, as emissões de GEE e 

potencializando o sequestro de carbono, por meio de: (i) promoção da observância ao 

Código Florestal Brasileiro pelos produtores rurais, com o fortalecimento do 

monitoramento e da fiscalização das exigências relacionadas às reservas legais através do 

cadastro ambiental das propriedades rurais; e (ii) promoção da uso controlado de fogo, 

prevenindo, assim, os incêndios florestais, substituindo as queimadas por práticas 

agrícolas mais sustentáveis e fortalecendo a capacidade de combate a incêndios. 

O Projeto tem como principal objetivo promover a redução dos impactos das mudanças 

climáticas no Cerrado da região sul do Piauí, por meio de: 

 Promoção e regularização ambiental das propriedades rurais nos municípios 

selecionados; e 
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 Prevenção e combate a incêndios florestais, por meio da integração de atores 

locais e do estímulo à adoção de práticas de produção sustentáveis nos 

municípios selecionados. 

Os principais beneficiários do Projeto são: (i) Os Governos Federal e os governos 

Estadual e Municipal e as organizações ambientais municipais nos municípios 

selecionados, que serão capacitados na implementação do CAR e prevenção e combate 

aos incêndios florestais; (ii) Os agricultores familiares
1 

 nos municípios selecionados, que 

receberão apoio direto para cadastrar suas propriedades.  Estima-se que 2.100 famílias 

sejam contempladas; e (ii) os agricultores em geral (de médio e grande porte) nos 

municípios selecionados, que têm maior acesso ao registro no CAR, conforme 

estabelecido pela Lei 12.651/2012. Estima-se que 2.138 proprietários desse tipo sejam 

contemplados.  

3. Descrição do Projeto: 
 

O Projeto proposto, financiado pelo Fundo Fiduciário de Mitigação das Mudanças 

Climáticas no Cerrado Brasileiro (FFMMCCB), deve contribuir para aumentar as áreas 

de cobertura florestal, de acordo com os seguintes componentes: (i) aproveitamento 

sustentável dos recursos naturais do Cerrado, e (ii) fortalecimento institucional e 

implementação de políticas públicas. 

 

O Projeto proposto auxiliará os produtores rurais do sul do Piauí a regularizar suas 

propriedades rurais em conformidade com o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), com 

a inscrição no CAR propriamente dita e com a elaboração e implementação de Programas 

de Regularização Ambiental (PRAs) para recuperar áreas degradadas.  Estas atividades 

promoverão a realização de atividades produtivas sustentáveis, reduzirão as emissões de 

CO2 e promoverão a conservação da biodiversidade.   Além disso, aumentarão a 

capacidade do Estado em termos de prevenção e controle de incêndios florestais. O 

Projeto proposto terá os seguintes componentes: 

Componente 1: Regularização Ambiental Rural (Custo estimado: US$ 2,4 milhões) 

Este componente tem como objetivo implementar o CAR entre pequenos proprietários de 

terras e promover a recuperação de áreas degradadas nas APPs e RLs dessas propriedades 

rurais, situadas nos municípios selecionados. 

Este componente focará na construção da capacidade institucional dos órgãos do Estado e 

dos municípios selecionados para implementar o CAR, bem como no desenvolvimento de 

uma estrutura destinada a prestar apoio para a recuperação de áreas degradadas nesses 

municípios. Estão previstas as seguintes atividades: (i) apoiar a implementação da 

                                                 
1
 O termo agricultor familiar refere-se aos empreendedores familiares rurais que praticam atividades no 

meio rural e que atendem, ainda, aos seguintes requisitos: (i) Não detêm, a qualquer título, uma área de 

mais de quatro módulos fiscais
1
; (ii) utilizam, predominantemente, mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; (iii) têm um percentual mínimo da 

renda familiar originado de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, conforme 

definido pela Lei nº 12.512/2011. e (iv) dirigem seu estabelecimento ou empreendimento com sua família, 

tal como definido pela Lei nº 11.326/2006.  



 

 

infraestrutura eletrônica necessária para hospedar o CAR; (ii) auxiliar os órgãos estaduais 

e municipais envolvidos na produção das informações necessárias para a criação de um 

cadastro de propriedades completo (que inclua mapa de uso da terra e um levantamento 

de áreas não georreferenciadas); (iii) estabelecer uma estratégia de comunicação para 

disseminar o CAR e sua regulamentação, e uma campanha de mobilização dirigida às 

partes interessadas no Estado e nos municípios selecionados, objetivando sua 

participação na execução do CAR; (iv) fornecer treinamento às partes interessadas e 

autoridades do governo estadual e dos municípios selecionados, em procedimentos de 

registro no CAR; (v) auxiliar o Estado e os órgãos municipais envolvidos na resolução de 

conflitos e inconsistências nos dados do CAR; (vi) promover a capacitação dos órgãos 

estaduais e municipais em validação de registros do CAR e emissão de certificados; (vii) 

organizar eventos para promover o CAR; (viii) apoiar a elaboração de planos de 

recuperação de áreas degradadas em pequenas propriedades e de avaliações ambientais 

nos municípios selecionados; (ix) promover a implementação de Centros de Referência 

em Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs); (x) promover a criação de uma rede de 

coleta de sementes nos municípios selecionados e/ou o estabelecimento de viveiros 

ligados aos CRADs; (xi) ministrar cursos de formação técnica sobre recuperação de áreas 

degradadas e alternativas econômicas sustentáveis; e (xi) elaborar uma estratégia de 

sustentabilidade financeira para os CRADs. 

Componente 2: Prevenção e Controle de Incêndios Florestais (Custo estimado:  

US$ 1,5 milhão) 

Este componente tem como objetivo prevenir e combater os incêndios florestais e 

promover alternativas ao uso do fogo no Estado do Piauí, especialmente nos municípios 

selecionados pelo Projeto. 

Este componente irá centrar-se no fortalecimento da capacidade estadual e municipal em 

prevenção e combate aos incêndios florestais, e no desenvolvimento de práticas para 

promover alternativas ao uso do fogo. Estão previstas as seguintes atividades: empoderar 

o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais para a prevenção e o 

combate aos incêndios florestais nos municípios selecionados; apoiar o desenvolvimento 

do módulo de autorização do uso de fogo controlado no sistema do Estado; auxiliar na 

criação de comitês municipais ou protocolos municipais de prevenção e combate aos 

incêndios florestais e do plano de contingência regional; promover o desenvolvimento de 

planos operacionais municipais de prevenção e combate aos incêndios florestais; 

desenvolver uma estratégia de comunicação para divulgar as ações de prevenção e 

combate aos incêndios florestais; oferecer treinamento em prevenção e combate a 

incêndios florestais; estabelecer salas de situação nos municípios para monitorar o 

desmatamento e os incêndios florestais; implementar unidades para demonstrar 

alternativas ao uso do fogo e promover protocolos comunitários de prevenção de 

incêndios florestais; oferecer treinamento em práticas alternativas ao uso do fogo e 

atividades econômicas sustentáveis; promover o tema prevenção e controle de incêndios 

florestais por meio de iniciativas de educação ambiental, e apoiar os esforços de 

fiscalização de prevenção e repressão. 

Componente 3: Gestão Administrativa e Financeira (Custo estimado:  US$ 0,44 



 

 

milhão) 

Este componente tem como objetivo apoiar a gestão, administração, monitoramento e 

avaliação do Projeto de forma eficaz e efetiva. Este componente irá incluir, entre outras, 

as seguinte atividades: Coordenação e monitoramento de projetos e elaboração de 

relatórios; gestão financeira adequada e aquisições; e atividades financeiras e técnicas do 

Projeto voltadas para o encerramento do projeto. 

O projeto proposto será implementado entre 2014 e outubro de 2016. Um Acordo de 

Doação será assinado entre o Banco e a Fundação Agente, que foi escolhida como pessoa 

jurídica para administrar a Doação por sua experiência administrativa e em aquisições e 

por outras qualificações aceitáveis para Banco.  

A Fundação Agente assinou um acordo de cooperação técnica com o Estado do Piauí, 

através de sua Secretaria de Meio Ambiente (SEMARH/PI).  

 

4. Local do projeto e características físicas pertinentes à análise de salvaguardas: 
   

Por meio do Decreto nº 97, de 22 de março de 2012, o  Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) definiu os 52 municípios prioritários do Bioma Cerrado que exigem medidas 

imediatas de prevenção e controle do desmatamento por se tratar dos que apresentaram os 

mais altos níveis de desmatamento no período 2009-2010, além de manterem uma área de 

vegetação nativa remanescente de mais de 20% do seu território ou por possuírem áreas 

protegidas. Desses 52 municípios, com base nas suas características ambientais, sociais e 

econômicas, os que mais necessitaram apoio para implementar a nova legislação foram 

os municípios dos Estados do Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. No entanto, como os 

Estados do Maranhão e Tocantins já são contemplados pelo Fundo Amazônia/PPCDAM, 

o Programa de Mudanças Climáticas Cerrado irá se concentrar nos municípios da Bahia e 

do Piauí. 

 

O Bioma Cerrado ocupa 93.424 km² do território do Estado do Piauí (251.529,186 km²); 

até 2010, mais de 10% desse bioma haviam sido desmatados. Segundo o Decreto nº 

97/2012, dos 52 municípios prioritários, seis estão localizados no sul do Piauí, a saber: 

Baixa Grande do Ribeiro, Currais, Palmeira do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena 

e Uruçuí.  

 

Esses municípios ocupam 30.664 km2 da área total do Piauí, e 23.217 km
2
  (quase 75%) 

correspondem a vegetação nativa remanescente do Cerrado. Nessas áreas desenvolve-se 

um setor de agronegócio pujante e bem-sucedido, que vem atraindo imigrantes de outros 

Estados (p.ex.: Rio Grande do Sul e Paraná), especialmente pela qualidade do solo, muito 

propícia para a produção de grãos, e pelo atraente valor da terra, que acaba demandando a 

expansão da área agrícola para novas áreas, uma grande ameaça para as áreas 

remanescentes de vegetação nativa. Entre 2010 e 2011, o agronegócio no Piauí cresceu 

55,71%
2
. As principais lavouras da região são a soja e o milho. Com áreas de 383.618 ha 

                                                 
2
 De acordo com um Boletim Analítico publicado pela Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais 

do Piauí 



 

 

e 349.584 ha, respectivamente, são produtos de alto valor no mercado de exportação.  

 

De acordo com o Censo 2012, a população total desses municípios é de 52.673 

habitantes, dos quais 36% têm uma renda per capita de R$ 70,00. Essas áreas sofrem com 

a escassez de água, o que foi apontado como uma das principais razões para o baixo nível 

de desenvolvimento socioeconômico. O rio Parnaíba é a principal fonte de água de todo o 

Estado, mas o desmatamento no sul do Piauí está afetando seus afluentes e bacias 

hidrográficas. Recuperar essas áreas de preservação permanente é crucial para manter o 

Parnaíba vivo e capaz de abastecer todo o Estado. 

 

O Estado do Piauí é o único no bioma Cerrado que conseguiu elevar o percentual exigido 

de reserva legal nas propriedades rurais para 30%, mediante a Lei Estadual 

nº 5.178/2000, que estabeleceu a Política Florestal do Estado, alterada pela Lei 

nº 5.699/2007. 

 

 

5. Especialistas da equipe em salvaguardas ambientais e sociais: 
 

Bernadete Lange (Especialista Ambiental Sênior, LCSEN) 

Alberto Costa (Especialista Sênior em Desenvolvimento Social, LCSSO) 
 

6. Políticas de salvaguarda acionadas (explique o motivo) Sim Não OP/BP 4.00 

Avaliação Ambiental (OP/BP 4.01) x   

Habitats Naturais (OP/BP 4.04) x   

Florestas (OP/BP 4.36) x   

Controle de Pragas (OP 4.09)  x  

Recursos culturais físicos (OP/BP 4.11)  x  

Povos Indígenas OP/BP 4.10  x  

Reassentamento Involuntário (OP/BP 4.12)  x  

Segurança de Barragens (OP/BP 4.37)  x  

Projetos em Hidrovias Internacionais (OP/BP 7.50)  x  

Projetos em Áreas em Disputa (OP/BP 7.60)  x  

 

II. Principais questões relacionadas com as políticas de salvaguarda e como tratá-las 

A. Resumo das principais questões relacionadas com as salvaguardas 

1. Descreva todas as questões relativas às políticas de salvaguarda e os impactos 

associados ao Projeto proposto. Identifique e descreva a ocorrência de quaisquer 

impactos de grande escala, significativos e/ou irreversíveis: 

 Avaliação Ambiental (OP/BP 4.01). O Projeto proposto é um projeto de conservação; a 

categoria proposta para este Projeto é B. O Projeto proposto trará os seguintes benefícios 

ambientais: (i) redução do desmatamento em relação ao cenário sem intervenção, e, 

portanto, redução das emissões de carbono provenientes de mudanças no uso da terra; (ii) 

redução das emissões de carbono provenientes da queima de pastagens e dos incêndios 

florestais; (iii) aumento do armazenamento de carbono por meio da recuperação das 

reservas florestais desmatadas; e (iv) melhor conservação da biodiversidade mediante a 

redução da perda de cobertura vegetal nativa. Não obstante esses impactos positivos, o 

Projeto proposto ocorrerá em algumas áreas sensíveis de biodiversidade e florestas. 



 

 

O Governo do Piauí preparou uma Marco de Gestão Social e Ambiental (ESMF) para 

servir de guia na abordagem das questões que surjam da implementação do Projeto. Na 

avaliação de impacto social, foi dada especial atenção à identificação da presença de 

grupos étnicos minoritários (como comunidades quilombolas) e proprietários rurais 

carentes, bem como de seus interesses e dos potenciais impactos das intervenções do 

Projeto nesses grupos. A previsão é que os impactos ambientais ou sociais 

potencialmente adversos sejam baixos, uma vez que serão evitados ou minimizados por 

meio de medidas preventivas e de mitigação apropriadas. 

Como medida preventiva, o Projeto prevê uma estratégia de comunicação de amplo 

alcance para mobilizar e informar todos os proprietários de terras, associações de 

proprietários e governos dos municípios selecionados. Além disso, no âmbito da ESMF 

foram avaliados os potenciais benefícios identificados para os pequenos agricultores 

(p.ex., ter acesso ao crédito, regularizar sua situação em relação à legislação ambiental, 

receber assistência técnica para a introdução de novas tecnologias e práticas produtivas) e 

foram adotadas medidas destinadas a evitar conflitos sociais que poderiam resultar da 

implementação do projeto, inclusive decorrentes da campanha de divulgação e 

comunicação ou da impossibilidade de registro da terra no caso de haver reivindicações 

por parte de quilombolas e/ou indígenas ou terras em litígio. 

O cumprimento dos requisitos relacionados a APPs e RLs 
3 

é o principal objetivo dos 

esforços dos órgãos ambientais federais e estaduais para monitorar e controlar o 

desmatamento e para assegurar a inscrição no CAR das APPs e RLs das propriedades 

particulares.  Esse é também o principal objetivo do Projeto proposto: registrar no sistema 

CAR as APPs e RLs de todas as propriedades.  

O relatório da ESMF será disponibilizado durante a implementação do Projeto no Brasil 

através dos sites do Governo do Estado do Piauí e da Fundação Agente. Esse relatório 

contém uma descrição detalhada dos impactos ambientais das atividades do Projeto, 

identifica as medidas preventivas/corretivas, entre elas ações de treinamento, 

conscientização e mobilização da comunidade, atividades voltadas para o público em 

geral sobre prevenção e controle de incêndios, e capacitação de bombeiros e utilização de 

equipamentos adequados.  

Habitats Naturais (OP/BP 4.04). As atividades previstas nos Componentes do Projeto 

devem levar à geração de impactos positivos nos habitats naturais, tais como a sua 

conservação e recuperação. Os procedimentos para inscrição no Cadastro Ambiental 

Rural deverão observar: (i) o Código Florestal Brasileiro; (ii) a legislação brasileira sobre 

áreas protegidas (SNUC - Lei nº 9.985/2000, Decreto nº 4.340/2002 e Decreto 

nº 5758/2006); (iii) legislação federal, estadual e municipal sobre habitats naturais; e (iv) 

o princípio da recusa de registro de propriedades rurais em situação de conflito com áreas 

protegidas oficialmente demarcadas.  

O Código Florestal Brasileiro determina que os proprietários mantenham a vegetação 

natural em encostas íngremes, ao longo de cursos d'água (em faixa de determinada 

                                                 
3
 O Código Florestal Brasileiro determina que os proprietários de terras na zona rural preservem a vegetação natural nas porções de 

suas propriedades situadas em encostas íngremes, ao longo de cursos d'água (até certa distância da margem) ou nas proximidades de 

nascentes. Essas áreas denominam-se APPs (Áreas de Preservação Permanente).  Os proprietários também têm que reservar uma área 
denominada Reserva Legal (RL).  



 

 

largura) ou nas proximidades de nascentes. Essas áreas denominam-se APPs (Áreas de 

Preservação Permanente).  Além disso, as propriedades também têm que delimitar uma 

área denominada Reserva Legal (RL). O cumprimento desse requisitos pelos 

proprietários é o principal objetivo dos esforços dos órgãos ambientais federais e 

estaduais para monitorar e controlar o desmatamento e para assegurar a inscrição no CAR 

das APPs e RLs das propriedades particulares. Este projeto auxiliará na recuperação dos 

habitats naturais degradados das Reservas Legais (RLs) e Áreas de Proteção Permanente 

(APPs). 

O projeto também promoverá a conservação por meio da prevenção de incêndios 

florestais, do controle das queimadas e do fortalecimento da capacidade de combate a 

incêndios. A ESMF compreende os critérios, impactos e medidas de manejo relacionadas 

ao emprego de fogo controlado, bem como das atividades de supressão de fogo. 

Florestas (OP/BP 4.36). Este projeto contribuirá para a conservação e recuperação do 

bioma Cerrado. Estão previstos impactos positivos como consequência do desmatamento 

evitado e da manutenção da vegetação natural em áreas das propriedades (situadas em 

encostas íngremes, em faixas de determinada largura ao longo dos cursos d'água) e nas 

proximidades das nascentes, protegendo, dessa forma, os serviços ecossistêmicos da 

vegetação nativa. Tais áreas denominam-se Áreas de Preservação Permanente (APPs).   

O projeto também contribuirá para a conservação e/ou recuperação de áreas especiais nas 

propriedades, que devem ser destinadas à preservação, denominadas Reservas Legais 

(RLs).  

Sempre que houver atividades de recuperação da vegetação e plantações envolvidas, a 

ESMF leva em consideração os requisitos da OB/BP 4.36.  

De acordo com o novo Código Florestal, os proprietários devem solicitar autorização 

prévia dos órgãos ambientais estaduais para empregar fogo quando tal prática fizer parte 

do sistema de produção agroflorestal e florestal. Por outro lado, segundo o Código 

Florestal, povos indígenas e comunidades tradicionais estão dispensado da solicitação de 

autorização para uso do fogo como prática agrícola. O código também determina que os 

governos federal, estaduais e municipais estejam preparados e disponham de planos de 

contingência atualizados para combater os incêndios florestais, e que o Governo Federal 

desenvolva a Política Nacional de Incêndios Florestais, que contemplaria a prática de uso 

do fogo, bem como combate e prevenção de incêndios florestais. O projeto proposto 

auxiliará nas atividades de prevenção, promoverá atividades de treinamento e capacitação 

e focará na prevenção de incêndios florestais em propriedades particulares localizadas no 

bioma Cerrado.  

Controle de Pragas (OP 4.09). Esta política não será acionada uma vez que o projeto 

proposto não apoiará a compra de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas ou a 

intensificação do seu uso, conforme previsto na política. O projeto proposto não contempla 

nenhum tipo de apoio a plantações florestais ou outros usos de terras agrícolas que ensejem o 

controle de pragas.   

O Projeto incentivará o controle de pragas por meio do sistema de manejo integrado de pragas 

incluído na ESMF a ser preparada. O Projeto incentivará e apoiará a prestação de assistência 

técnica com vistas à adoção de práticas ambientalmente sustentáveis. 



 

 

Recursos culturais físicos (OP/BP 4.11). As atividades envolvidas na implementação do 

Projeto não deverão produzir nenhum impacto negativo sobre recursos físicos culturais 

ou arqueológicos. No momento, esta política não foi acionada. 

Reassentamento Involuntário (OP/BP 4.12). Não há previsão de deslocamento 

involuntário da população e/ou impactos negativos sobre seus meios de subsistência em 

decorrência da criação de novas áreas protegidas. De acordo com a OP 4.12 do Banco, a 

política de Reassentamento Involuntário não será acionada, uma vez que: (i) não haverá 

deslocamento ou relocação de indivíduos de suas propriedades; (ii) o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) centra-se na regulação do manejo dos recursos naturais em nível nacional e 

estadual (Decreto nº 7.029/2009); (iii) o Projeto não restringirá o manejo dos recursos 

naturais; e (iv) o Projeto não inscreverá no sistema CAR nenhuma terra que seja objeto 

de litígio entre particulares. 

As restrições ao uso do solo em APPs e RLs vêm sendo aplicadas às propriedades 

particulares desde 1965 e não impõem nenhum tipo de restrição de acesso aos recursos 

naturais.  Este projeto não afetará os direitos ou o bem-estar dos proprietários, nem 

qualquer tipo de dependência ou interação destes em relação às florestas. A aplicação de 

restrições não afetará o acesso aos recursos naturais em áreas protegidas. O Projeto 

proposto não implicará reassentamento físico ou deslocamento econômico.   

Povos Indígenas (OP/BP 4.10).  A seleção inicial de terras e de áreas prioritárias no 

Piauí mostraram que as áreas do projeto não se sobrepõem com a presença de povos 

indígenas e que não se tem previsão de impactos negativos sobre os povos indígenas. 

Portanto, a OP 4.10 não será acionada, pois os locais selecionados para as intervenções 

do projeto não compreendem nenhuma área tradicionalmente ocupada ou utilizada pelos 

três grupos que se identificam como povos indígenas no território do Piauí, quais sejam: 

os Tabajara (situados no município de Piripiri), os Codó Cabeludo (no município de 

Pedro II) e os povos Cariri (no município de Queimada Nova). Os municípios a serem 

atendidos pelo projeto são: Baixa Grande do Ribeiro, Currais, Palmeiras do Piauí, Ribeiro 

Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí. 

 

Além disso, cabe mencionar que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma ferramenta 

destinada ao monitoramento e controle do desmatamento em propriedades particulares. 

As propriedades que se sobrepuserem a terras reivindicadas por povos indígenas, mesmo 

que tais terras ainda não tenham sido declaradas ou registradas como indígenas, não serão 

inscritas no CAR. 

Segurança de Barragens (OP/BP 4.37). Os Projeto propostos não contemplam apoio 

para a construção ou recuperação de barragens nem outros investimentos relacionados 

com serviços de barragens existentes. 

Hidrovias Internacionais (OP/BP 750). O Projeto proposto não afetará hidrovias 

internacionais. 

Projeto em Áreas em Disputa (OP/BP 7.60). O Projeto proposto não será 

implementado em áreas em disputa. 

 



 

 

2. Descreva quaisquer possíveis impactos indiretos e/ou a longo prazo decorrentes das 

atividades previstas para a área do projeto: 
  

A implementação de um Cadastro Ambiental Rural e o fortalecimento da capacidade dos 

governos locais em prevenção e controle de incêndios florestais devem levar a uma 

melhoria do desempenho ambiental, incluindo um cumprimento mais sistemático e 

rigoroso da legislação ambiental e das políticas de salvaguarda correspondentes.  

 

A responsabilidade legal assumida pelo Estado e pelos municípios assegurará a 

sustentabilidade institucional do projeto em termos da implementação do CAR e do 

estabelecimento de procedimentos para prevenir e combater incêndios florestais, 

conforme previsto no Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012). 

 

3. Descreva todas as alternativas (se houver) consideradas pelo Projeto que contribuirão 

para evitar ou minimizar os impactos negativos: 
 

Não se aplica 

 

4. No que se refere as salvaguardas relacionadas à OP/BP 4.00, caracterize em termos 

gerais em que medida os sistemas do mutuário têm equivalência com os objetivos e 

princípios operacionais da OP 4.00, Tabela A1. Para as salvaguardas compreendidas 

pelas OP/BP convencionais, identifique o motivo da decisão de não aplicar a OP 4.00 

(p.ex., ausência de equivalência e/ou relatório de aceitabilidade). 
 

  Não se aplica 
 

5. Descreva que providências foram tomadas pelo mutuário em relação às políticas de 

salvaguarda sobre identificação medidas necessárias para sanar as lacunas 

significativas em termos das condições de aplicação da OP 4.00.  Forneça uma 

avaliação da capacidade do mutuário em planejamento e implementação das medidas 

descritas: 

 
O projeto enquadra-se na Categoria “B” por ter um impacto limitado, localizado, temporário e 

reversível. O Governo do Piauí preparou uma Marco de Gestão Social e Ambiental 

(ESMF) para servir de guia na abordagem das questões que surjam da implementação do 

Projeto. Na avaliação de impacto social, foi dada especial atenção à identificação da 

presença de grupos étnicos minoritários (como comunidades quilombolas) e proprietários 

rurais carentes, bem como de seus interesses e dos potenciais impactos das intervenções 

do Projeto nesses grupos. O Governo do Piauí constituiu uma equipe especial para coordenar, 

supervisionar e monitorar as atividades. 

6. Identifique as principais partes interessadas e descreva os mecanismos de consulta e 

divulgação das políticas de salvaguarda, incluindo a Revisão Diagnóstica de 

Salvaguardas (SDR), com ênfase nos indivíduos possivelmente afetados: 
 

Os grupos-alvo deste projeto são principalmente os proprietários de terras 

(independentemente da área) e os governos municipais, mas também estão 



 

 

compreendidos a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí e 

o Ministério do Meio Ambiente.   

O processo de consulta dividiu-se em duas fases. A primeira fase envolveu reuniões 

preparatórias, realizadas entre outubro e dezembro de 2012, em Brasília e Teresina 

(Piauí), para discutir o conceito do projeto proposto e selecionar os municípios a serem 

atendidos. A segunda consistiu em discutir as atividades específicas do projeto, e foi 

realizada em Salvador e nos municípios a serem atendidos.  

Entre janeiro e fevereiro de 2013, foram realizadas reuniões nesses municípios para 

discutir as possíveis questões ambientais e sociais decorrentes da implementação do 

Projeto. Essa fase abrangente teve como foco as organizações da sociedade civil rural que 

atuam no setor produtivo, as entidades de assistência técnica e os órgãos envolvidos na 

regularização fundiária.  O alcance, os objetivos e o cronograma do Projeto foram 

discutidos com representantes do MMA, do Estado do Piauí e dos possível municípios 

selecionados. 

A abordagem e as atividades propostas receberam amplo apoio dos governos estaduais e 

locais. 
 

B. Data de divulgação dos requisitos 
 

Marco de Gestão Social e Ambiental 

Datas da consulta no país e da divulgação 20/ago/2013  

Data de apresentação ao InfoShop 18/set/2013 

Caso se trate de projetos da categoria A, data de apresentação do PID à Diretoria 

Executiva 
Não se aplica 

Se não estiver prevista a divulgação de qualquer um dos documentos acima relacionados no país, explique o 

motivo: 

 

 

 

C. Indicadores de Monitoramento de Cumprimento em nível corporativo (a ser preenchido quando o 

ISDS for finalizado na reunião de decisão do projeto) 

 

OP/BP/4.01 - Avaliação Ambiental 

O projeto requer um relatório de avaliação ambiental (AA) à parte 

(com EMP)? 

Sim [ x ]          Não [  ]          N/A [  ] 

Se afirmativo, o gerente da Unidade Regional de Meio Ambiente ou 

do Setor (SM) analisou e aprovou o relatório da AA? 

Sim 

O custo e as obrigações de prestação de contas do EMP foram 

incorporados ao crédito/empréstimo? 

Sim. Os custos estarão compreendidos no 

Componente 3. 

OP/BP 4.00 - Programa piloto para aplicação dos sistemas do mutuário às questões relacionadas às 

salvaguardas ambientais e sociais de projetos apoiados pelo Banco 

A Unidade de Controle de Qualidade e Cumprimento (QACU), a 

Unidade de Desenvolvimento Ambiental e Social Sustentável e o 

Grupo de Direito Internacional (LEGEN) revisaram e aprovaram o 

relatório da Revisão Diagnóstica de Salvaguardas? 

Sim [  ]          Não [X]          N/A [  ] 

OP / BP 4.04 - Habitats Naturais 

O projeto terá como resultado algum tipo de conversão ou de 

degradação significativa de habitats naturais críticos? 

Sim [  ]          Não [X]          N/A [  ] 



 

 

Caso resulte do Projeto conversão ou degradação significativa de 

outros habitats naturais (não críticos), o Projeto contempla medidas 

de mitigação consideradas aceitáveis pelo Banco? 

Não se aplica 

OP 4.09 - Controle de Pragas 

A Avaliação Ambiental tratou de forma adequada as questões 

relativas ao controle de pragas? 

Sim [X  ]          Não [  ]          N/A [ ] 

Faz-se necessário um Plano de Controle de Pragas (PMP) à parte? Sim [  ]          Não [X]          N/A [  ] 

Se afirmativo, o PMP foi revisado e aprovado por um especialista 

em salvaguardas ou pelo Gerente do Setor?  O Projeto contemplou 

os requisitos do PMP na sua concepção? Se sim, a equipe do Projeto 

dispõe de um Especialista em Controle de Pragas? 

 Esta política não será acionada uma vez que 

o projeto proposto não apoiará a compra de 

pesticidas e outros produtos químicos 

agrícolas ou a intensificação do seu uso, 

conforme previsto na política. 

OP/BP 4.11 - Recursos Culturais Físicos 

A Avaliação Ambiental inclui medidas adequadas em relação aos 

recursos culturais físicos? 

Sim [  ]          Não [  ]          N/A [X] 

O crédito/empréstimo conta com mecanismos para mitigar os 

potenciais impactos adversos sobre os recursos culturais físicos? 

As atividades envolvidas na implementação 

do Projeto não deverão produzir nenhum 

impacto negativo sobre recursos físicos 

culturais ou arqueológicos. 

OP/BP 4.10 - Povos Indígenas 

Foram elaborados um Plano/Marco de Planejamento para Povos 

Indígenas (conforme o caso) em consulta com os povos indígenas 

afetados? 

Sim [  ]          Não []          N/A [X] 

Se afirmativo, o plano foi revisado e aprovado pelo gerente da 

unidade responsável pelas salvaguardas ou pelo Gerente de Setor? 

Não se aplica 

No caso de o Projeto global ter sido concebido para gerar benefícios 

para os Povos Indígenas, o Projeto foi analisado e aprovado pela 

Unidade de Desenvolvimento Social? 

Não se aplica 

OP/BP 4.12 - Reassentamento Involuntário 

Foi elaborado um plano de reassentamento/plano resumido/marco de 

políticas/marco de processos (conforme o caso)? 

Sim [  ]          Não [  ]          N/A [X] 

Se afirmativo, o plano/marco de políticas/processos foi revisado e 

aprovado pelo gerente da Unidade responsável pelas salvaguardas ou 

pelo Gerente de Setor? 

Não se aplica 

OP/BP 4.36 - Florestas 

A análise setorial de questões e limitações políticas e institucionais 

foi realizada? 

Sim [ x ]          Não [  ]          N/A [  ] 

O desenho do Projeto inclui medidas satisfatórias para superar essas 

limitações? 

Sim 

O Projeto financiará lavouras comerciais? Se afirmativo, contempla 

disposições relativas a sistemas de certificação? 

O projeto não financiará lavouras 

comerciais. 

OP/BP 4.37 - Segurança de Barragens 

Foram elaborados planos de segurança de barragens? Sim [  ]          Não [  ]          N/A [X] 

Os TORs e a composição do painel de especialistas independentes 

(POE) foram revisados e aprovados pelo Banco? 

Não se aplica 

Foi elaborado um Plano de Preparação para Emergências (EPP)? 

Foram tomadas providências para a realização de atividades de 

sensibilização e treinamento? 

Não se aplica 

OP 7.50 - Projetos em Hidrovias Internacionais 

Os demais interessados ribeirinhos foram notificados do projeto? Sim [  ]          Não [  ]          N/A [X] 

Se o projeto se enquadra em uma das exceções à obrigação de 

notificação, tal exceção recebeu autorização do Departamento 

Jurídico? O memorando destinando ao Vice-Presidente para a 

Região (RVP) foi preparado e enviado? 

Não se aplica 

Quais são os motivos dessa exceção?  Explique, por favor: Não se aplica 



 

 

O RVP aprovou essa exceção? Não se aplica 

OP 7.60 - Projetos em áreas sob disputa 

O memorando contendo todas as informações pertinentes aos 

aspectos internacionais do projeto foi preparado, inclusive os 

procedimentos a serem seguidos e as recomendações para tratar o 

problema? 

Sim [  ]          Não [  ]          N/A [X] 

O PAD/MOP trazem a advertência padrão referida na OP? Não se aplica 

Política do Banco Mundial sobre a Divulgação de Informações 

Os documentos sobre políticas de salvaguarda pertinentes foram 

enviados ao Infoshop do Banco Mundial? 

Sim [x  ]          Não [  ]          N/A [] 

Os documentos pertinentes foram divulgados no país em local 

público, em forma e linguagem compreensíveis e acessíveis aos 

grupos afetados pelo projeto e às ONGs locais? 

Sim 

Outras políticas de salvaguardas 

O cronograma, o orçamento e o rol claro de competências 

institucionais foram elaborados para a implementação das medidas 

relacionadas às políticas de salvaguarda? 

Sim [ X ]          Não [  ]          N/A [ ] 

Os custos relacionados às medidas de salvaguarda foram incluídos 

no custo do projeto? 

 Sim 

O sistema de monitoramento e avaliação do projeto compreende o 

monitoramento dos impactos e medidas de salvaguarda relacionados 

às políticas de salvaguarda? 

Os custos estarão compreendidos nos 

Componentes 1 e 2. 

Foram acordados arranjos de implementação satisfatórios com o 

mutuário? Tais arranjos encontram-se refletidos adequadamente nos 

documentos legais do projeto? 

Sim.  

 

 

D. Aprovações 

 

Assinado e apresentado por: Nome Data 

Chefe da Equipe de Projeto: Bernadete Lange 26/fev/2014 

Especialista Ambiental: Bernadete Lange 26/fev/2014 

Especialista em Desenvolvimento 

Social: 

Alberto Costa 25/fev//2014 

Outro(s) especialista(s) em Meio 

Ambiente/Desenvolvimento Social: 

  

   

Aprovado por:   

Coordenador Regional de 

Salvaguardas: 

  

Comentários:   

Gerente de Setor: Emilia Battaglini  

Comentários:   

 


