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PROJETO RURAL 
SUSTENTÁVEL

CAATINGA



Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável

A Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização sem 

fins lucrativos, fundada em 1992, voltada para tratar temas relevantes de 

sustentabilidade social e ambiental. A FBDS já desenvolveu mais de 180 projetos em 

diferentes áreas e tópicos, frequentemente em parceria com a comunidade 

científica, o setor privado e agências de cooperação internacional



 PRS - Caatinga

Origem:
O PRS Caatinga é uma cooperação técnica entre o governo do Reino Unido, 
representado pelo seu Departamento de Agricultura (DEFRA); o Banco 
Interamericano para o Desenvolvimento (BID), agência implementadora; e o governo 
do Brasil, beneficiário, representado pelo seu Ministério da Agricultura (MAPA)

Objetivos:
Combater mudanças climáticas, melhorar as condições de vida e aumentar a renda 
de pequenos e médios agricultores por meio da promoção de tecnologias agrícolas 
de baixo carbono

Biomas:
Em uma primeira fase, o PRS foi executado nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. 
Numa segunda fase, o Projeto será executado na Caatinga e no Cerrado.
O PRS Caatinga começa a ser executado em novembro de 2019 pela FBDS



Por que Caatinga?

▪ Alta vulnerabilidade social e ambiental associada à mudança climática

▪ Pobreza e baixo nível de condições de vida

▪ Agricultura familiar com baixo nível de produtividade

▪ 27 milhões de habitantes (mais de 11% da população nacional)

▪ 84 milhões de hectares (11% do território nacional)

▪ Rápido processo de desertificação

▪ Menor nível de conhecimento científico disponível, comparado a outros biomas
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Desafios:

▪ Produzir conhecimento sobre as condições socioambientais do bioma Caatinga

▪ Promover a adaptação da agricultura local aos padrões de baixa emissão de carbono

▪ Promover a produção de informação sobre a disponibilidade de tecnologias sociais e seus usos

▪ Promover a segurança hídrica, alimentar e energética em pequenas e médias propriedades

▪ Promover o fortalecimento e integração de cadeias de produção/valor locais

▪ Promover a obtenção de recursos financeiros de longo prazo para agricultura de baixo carbono

▪ Promover a integração de atores locais para o fortalecimento do capital social local

 PRS - Caatinga



Metas:

▪ 1.500 famílias rurais beneficiadas pela participação em atividades de informação, treinamento e 
assistência técnica

▪ 125 assistentes técnicos rurais treinados em tecnologias agrícolas de baixo carbono

▪ 600 ha de ILPF

▪ 200 ha de áreas restauradas

▪ 200 ha de cobertura vegetal preservada em propriedades privadas

▪ 20 mil toneladas de CO2 evitado

▪ Melhorar em 25% a renda anual das famílias do Projeto
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C1: Geração de Conhecimento sobre o  
Bioma Caatinga

Desafios
C2: Promover Arranjos Produtivos 
Sustentáveis de Baixo Carbono
 

C3: Construir um Legado Sustentável para a 
Caatinga 

Componentes do Projeto:

Metas
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C2: Promover Arranjos Produtivos 
Locais Sustentáveis e de Baixo 

Carbono

Fortalecer a capacidade dos 
serviços locais de assistência 

técnica

Apoiar cadeias de valor no acesso 
a mercados

Viabilizar assistência técnica a 
produtores rurais e a organizações 

de produção
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C3: Construir um Legado Sustentável 
para a Caatinga

Desenhar e operar um 
fundo/mecanismo 

financeiro

Envolver grupos de 
interesse estratégicos

Disseminar 
conhecimentos e boas 

práticas
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MUNICÍPIOS DE POBREZA VERDE
Pernambuco:
Exu, Moreilândia e Santa Cruz
Piauí:
Bela Vista do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do 
Fidalgo, Capitão Gervásio Oliveira, Curral Novo do Piauí, Isaías 
Coelho, João Costa, Lagoa do Barro do Piauí, Nova Santa Rita, 
Pedro Laurentino, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, São 
Francisco de Assis do Piauí, Socorro do Piauí e Vera Mendes

MUNICÍPIOS DE POBREZA VERMELHA
Alagoas:
Batalha, Belo Monte, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major 
Isidoro, Monteirópolis e Olivença
Bahia:
Cansanção, Monte Santo, Nordestina, Queimadas e Quijingue
Pernambuco:
Santa Filomena
Piauí:
Betânia do Piauí
Sergipe:
Feira Nova, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 
Poço Redondo e Porto da Folha
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OBRIGADO(A)

Pedro Leitão
(21) 981534246

pedro.wleitao@gmail.com


