
 

 

 

 
 
 

PLANO DE TRABALHO RESUMIDO DA PROPOSTA TÉCNICA 
INICIATIVA: Este projeto tem como objetivo recuperar 710,10 hectares pertencentes ao bioma Mata Atlântica e Pampa, 

em áreas de preservação permanente (margens e nascentes) na APA DO BANHADO GRANDE (NASCENTE DO RIO 

GRAVATAÍ E BANHADOS FORMADORES), região Metropolitana de Porto Alegre. Para atender o objeto da proposta 

serão cadastrados 450 imóveis privados com até 4 módulos fiscais em 4 municípios (Gravataí, Viamão, Glorinha e Santo 

Antônio da Patrulha) na Plataforma Estadual do SICAR que originarão 450 Projetos de Recuperação de Área Degradada 

- PRADAs.  Para conexão das áreas em recuperação e como forma de estender os benefícios da produção de água, 

foram inclusos na proposta dois espaços públicos (que juntos somam mais de 11 mil hectares), e abrangem os afluentes 

do Rio Gravataí no Assentamento Filhos de Sepé, Produtores Ecológicos de Arroz, e a Unidade de Conservação Estadual 

de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, ÁREA PRIORITÁRIA PARA CONSERVAÇÃO, 

USO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA EXTREMAMENTE ALTA 

(EA) – Código Pp099, conforme Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007, onde permanecem os últimos indivíduos 

do cervo-do-pantanal sobreviventes em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Os 452 PRADAs serão monitorados 

presencialmente pelo período de 36 meses e aportarão 2.260 relatórios técnicos à base de dados. Por tratar-se de um 

projeto intermunicipal, foram sistematizadas diversas ações complementares reunidas na Agenda Verde-Azul, que 

buscam criar e amparar as atividades de restauração, avaliando e corrigindo rumos para não comprometer a eficácia dos 

custos de operação e do potencial de recuperação. Ainda, as ações agregam informação, comunicação e educação, 

indispensáveis ao quesito “transparência” para projetos de interação com políticas e atividades públicas ou financiadas 

com recursos públicos. Como forma de assegurar a adesão dos beneficiários diretos na proposta foi organizado um 

balcão de atendimento responsável pela realização das reuniões preparatórias em formato de extensão rural e pelo 

suporte técnico municipal que deverá receber os 450 termos de adesão (META 1 – 48 AÇÕES). Após a firmatura dos 

termos na Meta 1, os beneficiários passarão a envolver-se com as questões técnicas através do Cadastro Ambiental 

Rural, que será o código-de-identidade do imóvel no projeto. O cadastramento identificará as áreas passiveis de 

recuperação, que serão definidas no PRADA, responsável por enumerar detalhadamente as atividades de restauração e 

manutenção, e ainda descrever as fitofisionomias características das áreas após a indicação do recurso hídrico 

(nascente/margem), com informações de base técnica sobre o uso do solo e as zonas de recuperação. A metodologia de 

monitoramento, coleta de informações e imagens, documentação, logística e o uso de ferramentas de 

georreferenciamento será desenvolvida pela prestadora de serviços na Etapa 3 da Meta 2. Cadastrado o imóvel e 

elaborado o PRADA (duas primeiras visitas técnicas no imóvel beneficiário) a área está apta para iniciar o plantio florestal, 

conforme Metodologia de Restauração de Zoneamento (META 2 – 16 AÇÕES). A recuperação dos 710,10 hectares 

propostos subsidiará a elaboração de arranjo institucional e definirá os modelos de Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) mais apropriados para a Região Metropolitana de Porto Alegre. A elaboração do plano está prevista 

para a última meta e prevê a mobilização de 8 órgãos colegiados e aplicação de 8 consultas públicas que ancorará o 

Plano Participativo de PSA (META 3 – 12 AÇÕES). O projeto será executado em parceria com a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento e Ambiente Sustentável do estado do Rio Grande do Sul que acompanhará, principalmente, as 

atividades técnicas. Ainda, conforme edital, está previsto na Meta 1 a capacitação de dois representantes em Brasília, 

segundo o cronograma do FNMA, e a apresentação de resultados na Meta 3, também em Brasília e conforme orientação 

do FNMA. Todas as ações da Agenda Verde-Azul serão implementadas em parceria pelo IEP, que acompanhará através 

de seus diretores a realização dos eventos. 

 



 

 

METODOLOGIA 

 
 
META 01 – RECEBIMENTO DOS TERMOS DE ADESÃO  
A META 1 envolve as ações de comunicação, acesso à informação e adesão voluntária do público beneficiário para a 

consecução do objeto “recuperação de áreas de preservação permanente em nascentes e cursos d’água para produção 

de água” na Região Metropolitana de Porto Alegre, na Bacia Hidrográfica do Gravataí, sub-bacia do Banhado Grande. A 

Meta 1 foi distribuída em quatro etapas de execução: CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA WEB, 

ARTICULAÇÕES E ARRANJOS INSTITUCIONAIS, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BALCÃO DE 

ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO EM BRASÍLIA. O desenvolvimento e o fortalecimento dar-se-á pela implementação 

de diversas iniciativas através da AGENDA VERDE-AZUL, que deverão estar interligadas para que possam produzir os 

efeitos desejados. Na Meta 1, foram programadas 48 iniciativas de envolvimentos junto a sociedade no âmbito municipal 

e estadual que permitirá a participação ampla e a criação de condições efetivas para o recebimento dos 450 termos de 

adesão. 

- Etapa 01: Criação e Operacionalização da Plataforma  
Para a acesso à informação, utilizou-se o referencial pedagógico da Educomunicação, que traz uma série de ações 
pontuais e experiências de comunicação em políticas e programas de meio ambiente, oferecendo um marco de referência 
capaz de integrar as diretrizes de adequação ambiental, transversalidade, transparência, controle social e participação 
continuada, ampliando os valores do dialogismo, da participação e da autonomia, para avançar na tomada de decisão. 
Propõe-se uma plataforma interativa para informar, comunicar e divulgar o projeto, como um canal estratégico de 
mobilização, educação e capacitação. Dessa forma, a comunicação fica reduzida a apenas uma diretriz que ordena a 
produção de materiais informativos e documentos para a gerência dos dados técnicos e demais esclarecimentos 
necessários.  A articulação da base virtual tem como função a irradiação interativa da comunicação ambiental para texto, 
áudio e vídeo, trazendo para si o papel de um centro difusor de conteúdo, apoiando e mantendo a dinâmica de produção 
participativa de campanhas e programas relacionados ao objeto do projeto. Essa atuação ordenada busca incrementar a 
circulação democratizada de conteúdos e o intercâmbio entre os diversos atores do projeto (beneficiários, parceiros, 
apoiadores, equipe técnica e contratações). A plataforma web, serve ainda, como mecanismo para suprir demandas de 
canais públicos e comunitários com a programação das ações da Agenda de Compromissos. É imprescindível, para isso, 
o estímulo da inclusão digital como instrumento efetivo de diálogo transparente e respeitoso, para apoiar o planejamento 
e a execução do projeto. O canal de comunicação deverá ainda, divulgar e atualizar os materiais produzidos como: atas, 
fotos, cartilhas, clipping digital, parceiros, agenda, localização dos GTs, incluindo uma base ampla e didática de dados, 
mapas e imagens. Etapa 1: Verificação: evidência do material produzido e relatórios do website. Período de 
Funcionamento: 48 meses. Agenda Verde-Azul: 18 ações de geração, inovação, difusão de tecnologias econômicas e 
sociais, bem como as atividades educativas de extensão rural. Indicador Físico: 1 plataforma web e 17 vídeos. 
 
AGENDA 
Ação 01: Produção Digital: Divulgação e veiculação online do Projeto e cronograma e eventos na plataforma de 
educomunicação 

• Metodologia: Formatação de conteúdos e materiais para disponibilização online e veiculação de prazos, 
chamadas, contratações e transparência das ações e respectivos custos do projeto, com a Geolocalização das 
áreas em recuperação e identificação dos beneficiários. Compatibilização e conversão de arquivos e conteúdo 
para disposição na plataforma. Serão necessários insumos de despesa administrativa para algumas ações 
vinculadas a plataforma (formato online de execução). 

• Indicador Físico: 1 plataforma web. 
• Cronograma: 48 meses.  
• Público-alvo: 450 famílias conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012 e 376 famílias do assentamento - 

beneficiários diretos; 4 milhões de habitantes - população indiretamente beneficiada.    

• Verificação: relatório de atividades do sistema operacional analisado trimestralmente, incluindo dados de acesso, 
downloads e perfis. 

 
 
 
 



 

 

Ação 02: Produção de vídeos institucionais  

• Metodologia: Produção de materiais educomunicativos para suporte em reuniões, webconferências e encontros. 
A produção dos vídeos engloba todas as etapas (Criação de Roteiro, gravações com material em FULL HD, 
gravação de áudio, edição e finalização em formatos). No final do projeto será entregue também um vídeo 
institucional abordando todo o projeto. Os vídeos serão usados como materiais didáticos da Agenda Verde-Azul.  

• Indicador Físico: 17 vídeos. A duração média dos vídeos será de 3 a 5 minutos finalizado.  
• Cronograma: 1 vídeo por trimestre (16) e 1 ao final (48º mês).   
• Público-alvo: 450 famílias conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012 e 376 famílias do assentamento, público 

participante nos eventos - beneficiários diretos; 4 milhões de habitantes - população indiretamente beneficiada.    
• Verificação: relatório de visualizações dos vídeos na plataforma e menções.   

 
- Etapa 02: Estabelecer Arranjos Institucionais  
Na continuidade de planejamento foi realizada uma análise das práticas de gestão metropolitana como uma possibilidade 
de construção de novos arranjos para as atividades propostas no plano de trabalho. Em especial, tentou-se examinar os 
conflitos resultantes da implementação do objeto, visto envolver diferentes processos de gestão em quatro municípios da 
região metropolitana de Porto Alegre. Com base nesses pressupostos e análises procurou-se, no âmbito da proposta 
técnica, a configuração da articulação em diferentes esferas técnico/políticas, indispensáveis para o sucesso da Etapa 3 
– Adesão do público beneficiário. Secundariamente, procurou-se identificar as concepções subjacentes aos arranjos 
instituídos para continuidade das ações de incentivo-positivo acerca do Cadastro Ambiental Rural, do Programa de 
Regularização de Áreas, e consequente, Adequação Ambiental de Imóveis Rurais por meio da execução de Projetos de 
Recuperação de Áreas Degradadas. Como síntese dos arranjos institucionais propõem-se estabelecer apoio/parceria 
com os diversos atores, dentro dos eixos estratégicos: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, Prefeituras de Santo 
Antônio da Patrulha, Glorinha, Viamão e Gravataí, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Estadual da 
Agricultura, Comarcas do Ministério Público, Conselho Estadual do Meio Ambiente, Regionais da EMATER, Conselhos 
Municipais do Meio Ambiente, Sindicatos Rurais, Cooperativas e demais órgãos que de alguma forma, prestam ou 
colaboram com ações de fomento e extensão rural. Etapa 2: Verificação: Atas de reuniões, e-mails, documentos 
firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. Período de Funcionamento: 3 meses. Agenda Verde-
Azul: 13 atividades programadas para firmar cartas de intenções, termos de cooperação técnica e protocolos 
institucionais com os parceiros indiretos. Indicador Físico: 1 conferência e 12 reuniões. 
 
AGENDA 
Ação 01: Evento de Abertura  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de conferência. O evento não terá custos de alimentação, marketing, 
locação e similares, apenas custos de logística operacional, moderação e relatoria do evento, materiais de 
consumo, despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: Palácio Piratini, Sede do Governo do Estado.   
• Indicador Físico: 1 conferência. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 1-3 mês de execução do projeto. 
• Público-alvo: parceiros, órgãos ambientais estaduais, gestores públicos, membros de conselhos e entidades 

setoriais. Distribuição de 150 convites de participação (150 Total).  

• Objetivo: Evento para apresentar o projeto de forma coletiva e integrada a todos os parceiros, apoiadores e grupo 
de trabalho.   

• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 
  
Ação 02: Encontro com Sindicatos Rurais  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento não terá custos de alimentação, marketing, 
locação e similares, apenas custos de logística operacional, moderação e relatoria do evento, materiais de 
consumo, despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: Auditório do Governo do Estado.  
• Indicador Físico: 1 reunião. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 2º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Sindicatos Rurais. Distribuição de 10 convites de participação para cada órgão (50 Total).  
• Objetivo: Encontro com os sindicatos rurais (municipais e estadual) para estabelecer relações e parcerias para o 

balcão de atendimento.  

• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 
Ação 03: Encontro com Comitê de Bacia, SEMA/RS e Corsan – responsável pelo abastecimento na região do 
projeto 



 

 

• Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento não terá custos de alimentação, marketing, 
locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do evento, materiais de 
consumo, despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: Auditório da Secretaria de Desenvolvimento e do Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.   
• Indicador Físico: 1 reunião. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 2º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Comitê de Bacia, SEMA e Corsan. Distribuição de 10 convites de participação para cada órgão (30 

Total).  
• Objetivo: Reunião para estabelecer arranjos institucionais acerca dos serviços ambientais de Produção de Água 

(Qualitativa/Quantitativa) na Região Metropolitana de Porto Alegre.  
• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 

 
Ação 04: Encontro com Gestores Municipais  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento não terá custos de alimentação, marketing, 
locação e similares, apenas custos de logística operacional, moderação e relatoria do evento, materiais de 
consumo, despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: Auditórios dos Centros Administrativos.   
• Indicador Físico: 8 reuniões. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 2º e 3º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Gestores Públicos. Distribuição de 20 convites de participação para cada encontro (240 Total).  
• Objetivos: Reunião para estabelecer arranjos institucionais para o funcionamento do balcão de atendimento.   
• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 

  
Ação 05: Reunião com o INCRA em conjunto com a SEMA Estadual, através do Departamento de Biodiversidade, 
Departamento de Recursos Hídricos e Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

• Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento será realizado entre os órgãos responsáveis pelas 
unidades de conservação (RVS e APA) e Assentamento. A reunião foi planejada em conjunto entre os dois órgãos 
em razão da área do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos - RVS haver sido cedida pelo INCRA, este 
responsável pelo Assentamento Filhos de Sepé, situado em área limítrofe ao RVS e beneficiário direto do projeto. 
O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional, 
moderação e relatoria do evento, materiais de consumo, despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: Auditório da SEMA para firmatura de termos e cedência de dados e informações.   
• Indicador Físico: 2 reuniões. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
• Cronograma: 2º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: INCRA e SEMA. Distribuição de 10 convites de participação para cada órgão (40 Total).  
• Objetivo: Reunião para estabelecer e firmar cooperações para a execução dos PRADAs no Refúgio de Vida 

Silvestre Banhado dos Pachecos (UC de proteção integral) e no Assentamento Filhos de Sepé.  
• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 

 
- Etapa 03: Instalação do Balcão de Atendimento e Implementação 
Na tentativa de conscientizar o agricultor da importância do projeto para a produção de água na sua região, e dos efeitos 
colaterais positivos da sua participação para o incremento de renda e de florestas, serão oferecidas inúmeras ações de 
capacitação, mobilização e adequação ambiental, como garantia do diálogo e estratégia de adesão. Os beneficiários 
serão contatados por meio dos respectivos sindicatos, cooperativas e associações com a finalidade de apresentar a 
proposta e identificar possíveis interessados em se inscrever no projeto. Os cadastros existentes sobre o público 
beneficiário na região serão consultados para a elaboração do planejamento, mas a prospecção não deve se limitar a 
estes. A participação efetiva do público beneficiário será pactuada através de termos de adesão para assegurar que sua 
manifestação seja utilizada como um instrumento norteador primário na redução da vulnerabilidade hídrica da região 
metropolitana. Os técnicos contratados deverão instruir e ajudar quanto aos trâmites da inscrição no projeto, bem como 
coletar demais informações, analisar documentos e gerenciar os contatos. Para fins de divulgação e interação, serão 
planejadas intervenções na plataforma web, podendo quando necessário, utilizar-se de folders e cartazes, veiculação de 
anúncios em rádios locais e materiais de instrução nas reuniões preparatórias. Para confirmar a participação no projeto, 
os proprietários e/ou responsável legal deverão se comprometer formalmente, através do termo de adesão programado 
para a Etapa 3 da Meta 1. Uma vez que esses termos são firmados em momento que antecede a realização do Cadastro 
Ambiental, serão aplicados em formato simplificado, com a intenção de permitir o livre acesso da equipe técnica (GT2 – 
Recuperação Hidroflorestal) ao imóvel, para nele implantar as etapas da Meta 2. Neste documento deverá conter que, 
em qualquer tempo, durante a execução dos trabalhos, será realizado o acompanhamento das ações pretendidas. O 



 

 

termo de adesão incluirá nessa primeira abordagem um formulário, onde cada participante deverá responder as perguntas 
para análise preliminar do imóvel, preenchidas no Balcão de Atendimento, com o auxílio técnico nos quatro municípios 
participantes. Após a entrega do termo de adesão, o imóvel está apto para iniciar a Meta 2. Etapa 3: Verificação: Atas 
de reuniões, e-mails, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças, menções e termos de adesão. 
Período de Funcionamento: 3 meses. Agenda Verde-Azul: 17 atividades de extensão rural para divulgar e elucidar 
todas as dúvidas sobre o projeto, mais especificamente, sobre o serviço que é oferecido de recuperação hidroflorestal. 
Indicador Físico: 1 balcão e 17 reuniões preparatórias. 
 
AGENDA 

• Ação 01: Instalação e implementação do balcão de atendimento nos municípios participantes do projeto 
(Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha) – extensão e office, para assessoria técnica 
referente ao preenchimento dos termos de adesão e análise da documentação do proprietário, ou 
representante legal, e imóvel beneficiário, para posterior recebimento dos termos e entrega de protocolo 
ao participante. 

• Público-Alvo: jovens filhos de agricultores familiares, produtores agroecológicos, mulheres e mobilizadores 
comunitários, membros (moradores/trabalhadores) da zona rural, assentados, e proprietários/possuidores 
conforme perfil do art. 3º da Lei 11.326/2006.  

• Beneficiários Diretos (termos de adesão a serem firmados): Número de propriedades/posses rurais: 450  
• Horário de funcionamento do Balcão de Atendimento: Extensão: 6 horas diárias de segunda a quinta, durante 

3 meses (rodizio entre os 4 municípios) para preenchimento e recebimento dos termos de adesão. Verificação: 
fichas de registro, formulários e termos de adesão; Office: 6 horas diárias por três dias semanais pelo período de 
3 meses. 

 
Ação 2. Reuniões Preparatórias  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião, onde deverão participar, no mínimo, um moderador, um 
técnico, um tutor para relatoria, um responsável pelo balcão de atendimento e um representante do IEP. O evento 
não terá custos de alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional, 
moderação e relatoria do evento, materiais de consumo, despesas administrativas e com deslocamento.  

• Locais: serão previamente indicados nos salões de comunidades rurais, designadas após a produção de arranjos 
institucionais nas ações subsidiárias da Etapa 2, nas sedes dos municípios em horários agendados para dúvidas 
e na sede da SEMA.   

• Indicador Físico: 17 reuniões preparatórias para o balcão de atendimento. 03 em cada município com as 
comunidades rurais (12 de extensão), 01 com SEMA estadual e o comitê de bacia, 04 com secretarias municipais 
para mobilização dos beneficiários. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  

• Cronograma: 2º e 3º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Proprietários e posseiros conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012. Distribuição de 100 

convites de participação para as reuniões de extensão rural cada (comunidades) e 10 para as demais ações (Total 
1350).  

• Objetivo: Reunir pequenos grupos de técnicos, beneficiários e representantes para treinamento no sentido de 
obter conhecimentos e esclarecimentos sobre o balcão de atendimento, informando a documentos exigida pelo 
projeto, quais são as áreas prioritárias e a responsabilidade dos beneficiários durante os 48 meses de execução 
da proposta.  As reuniões preparatórias minimizam os problemas de documentação, geolocalização do imóvel e 
adesão durante o balcão de atendimento. Ainda, esta modalidade possibilita uma rica troca de experiências entre 
os beneficiários e o grupo de trabalho. Capacitação quanto aos requisitos de participação e demais orientações 
para a adesão.  

• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções.   
 
- Etapa 04: CAPACITAÇÃO  
Esta etapa consiste na capacitação dos coordenadores (técnico e financeiro) em Brasília e deverá ocorrer conforme 
cronograma e orientação do FNMA.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

META 02 – RECUPERAÇÃO DE 710,10 HA  
A Meta 2 envolve a implementação dos 452 projetos previstos para recuperação hidroflorestal de áreas de preservação 
permanente na Bacia do Gravataí. A Meta 2 foi distribuída em quatro etapas de execução: PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE MUDAS PARA EXECUÇÃO DE 452 PRADAS (PLANTIO E REPLANTIO); CADASTRAMENTO DE 450 IMÓVEIS NO 
SICAR; ELABORAÇÃO DE 452 PRADAS E DE 2.260 RELATÓRIOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL 
E EXECUÇÃO DE 452 PRADAS PARA RECUPERAÇÃO PARA 710,10 HECTARES DE APP. O desenvolvimento e o 
fortalecimento dar-se-á pela implementação de diversas iniciativas através da AGENDA VERDE-AZUL, que deverão estar 
interligadas para que possam produzir os efeitos desejados. Na Meta 2, foram programadas 16 iniciativas de capacitação 
técnica, em especial aquelas direcionadas aos beneficiários diretos e indiretos (diretos: 450 proprietários/possuidores de 
imóveis de Agricultura Familiar e 376 Assentados; indiretos: 2 Gestores de UCs – RVS e APA, 4 Gestores Municipais, 2 
Gestores Estaduais – SEMA e SEAPI, 1 Gestor Federal – INCRA), no âmbito municipal, estadual e federal que permitirá 
a participação ampla e a criação de condições efetivas para a execução dos 452 projetos de recuperação. 
 
- Etapa 01: PRODUÇÃO DE MUDAS 
A produção de mudas foi planejada e organizada com o compromisso de disponibilizá-las com alto padrão de qualidade 
para os 452 projetos que serão executados. A metodologia aplicada na produção de mudas segue orientações do 
coordenador do viveiro, que será cedido pelo IEP, para assessorar o funcionamento das instalações provisórias, desde 
os processos germinativos para a obtenção das plântulas até a liberação dos lotes de mudas para o plantio. A dinâmica 
operacional pode ser sintetizada em: aquisição de sementes; beneficiamento; armazenamento; quebra da dormência; 
preparo das sementeiras; processo de semeadura; estabelecimento das mudas em canteiros e o manejo das mudas até 
o processo de expedição. Em todas essas etapas o controle fitossanitário deve ser rigoroso, as atividades de manejo 
devem ser cuidadosas e a atenção dispensada a todo o processo de produção deve ser efetiva. Qualquer problema 
apresentado durante o processo produtivo deve ser imediatamente solucionado para não comprometer a produção, a 
qualidade das mudas e, consequentemente, o cronograma de plantio da etapa 4 da Meta 2. O dimensionamento do 
viveiro abrange uma área útil de 10.000 m², capaz de contemplar todas as etapas de produção de maneira a otimizar o 
resultado esperado. Foi necessário um planejamento prévio para produção de mudas das espécies do Bioma Mata 
Atlântica e Pampa, que geralmente possuem um sistema radicular bem desenvolvido, e não podem permanecer por muito 
tempo no viveiro, podendo resultar no processo de mama, que muitas vezes prejudica o desenvolvimento da muda após 
o plantio definitivo.  Será necessária a construção de algumas benfeitorias na área do viveiro para dar suporte à atividade 
de produção de mudas, como: sementeiras; estufa, telado ou casa de vegetação; galpão de trabalho onde serão 
efetuados o preparo do substrato, entubetamento, enchimento dos tubetes e semeadura (ocorrerá no galpão e, após o 
encanteiramento das bandejas, no canteiro definitivo); área de bateção, lavagem e esterilização dos tubetes; galpão para 
armazenamento de substrato, ferramentas, defensivos, fertilizantes, tubetes, bandejas etc; sala climatizada para 
armazenamento de sementes (container); caixa d’água ou reservatório para irrigação; caixa d’água ou reservatório para 
adubação; estacionamento para carros e caminhões para expedição (distribuição das mudas). Tratamentos silviculturais 
efetuados no viveiro provisório: fertilização, irrigação, densidade de crescimento, podas radiculares, desbaste ou raleio, 
mondas ou capinas manuais, dança ou movimentação, aclimatação ou rustificação, seleção, expedição e transporte. Com 
relação ao manejo fitossanitário das mudas, as atividades serão desenvolvidas pelo viveirista, contratado pelo período 
de 36 meses, para controle de pragas e doenças, conforme responsável técnico do viveiro.  Etapa 1: Verificação: número 
de mudas distribuídas para os locais de plantio e relatório técnico do responsável pela produção de mudas. Período de 
Funcionamento: 36 meses. Indicador Físico: 1 viveiro provisório com capacidade máxima de produção de 1 milhão de 
mudas (Plantio e Replantio). 
 
- Etapa 02: CAR  
Após a entrega do termo de adesão, o imóvel está apto para iniciar a Meta 2, com a inscrição do seu estabelecimento no 
SICAR, ou se, caso já existente o registro do CAR, poderá iniciar a elaboração e execução do PRADA com base nas 
áreas indicadas no respectivo recibo de inscrição. Os serviços serão realizados por pessoa jurídica contratada no projeto 
pelo período de 5 meses para execução das atividades propostas. Os beneficiários diretos que firmaram os termos de 
adesão na etapa 3 da Meta 1, devem fazer o registro do imóvel no SICAR. Para aqueles imóveis que não se encontram 
inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, será disponibilizado na Etapa 2 da Meta 2 a inscrição do 
imóvel rural na plataforma estadual, para que, posterior o cadastramento, seja elaborado o Projeto de Recuperação de 
Área Degradada com base nas informações declaradas no SiCAR. Para aqueles que já estão inscritos no CAR, deverão 
ser direcionados a etapa 3 da Meta 2. A realização do CAR configura a primeira visita técnica no imóvel beneficiário onde 
serão inseridas e georreferenciadas as informações do imóvel rural pela equipe técnica. O período estimado do 
cadastramento em cada imóvel beneficiário foi estimado no máximo duas horas, para não comprometer o cronograma de 
elaboração dos projetos. Nos casos em que houver incerteza de dados técnicos, principalmente na delimitação do 
polígono do imóvel, as informações serão levadas para sistematização no escritório, e caso necessário, será agendada 



 

 

uma nova visita técnica para conclusão do CAR. Os agendamentos serão realizados, preferencialmente, por telefone, de 
acordo com os dados cadastrados pela equipe responsável no Balcão de Atendimento. A realização do CAR será em 
formato de extensão através do modo off-line do SICAR. Os dados serão enviados para plataforma www.car.rs.gov.br no 
escritório pelos técnicos contratados, para emissão do protocolo de preenchimento e emissão do recibo de inscrição.  
Etapa 2: Verificação: recibos de inscrição no CAR, atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas 
de presenças e menções. Período de Funcionamento: 5 meses. Agenda Verde-Azul: 4 atividades programadas com 
práticas sobre a metodologia de zoneamento para capacitar os beneficiários diretos de Agricultura Familiar. Indicador 
Físico: 450 cadastros e 4 oficinas. 
 
AGENDA 
Ação 01: Capacitação sobre o CAR para os beneficiários diretos de Agricultura Familiar  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de oficinas biodinâmicas. Serão realizadas 04 oficinas. O evento não 
terá custos de alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional realização das 
atividades programadas no evento, materiais de consumo, despesas administrativas e com deslocamento dos 
beneficiários.  

• Local: Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos.  
• Indicador Físico: 4 oficinais. Máximo 4 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 12º ao 14º mês de execução do projeto.   
• Público-alvo: Beneficiários diretos de Agricultura Familiar conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012. 

Distribuição de 450 convites de participação (mínimo 450 Total de adesões).  
• Objetivo: Tem o caráter de treinamento e formação da base de dados originada no SiCAR direcionada ao PRADA 

e, para isso, apresentará cases organizados em pequenos grupos para aprofundamento do tema que aborda a 
etapa subsequente do CAR.  

• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 
 
- Etapa 03: PRADA (ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO)  
ELABORAÇÃO DO PRADA: A elaboração e o monitoramento do PRADA serão contratados através de prestação de 
serviços de pessoa jurídica. Dessa forma, os projetos serão executados conforme elaboração técnica, podendo, quando 
necessário, serem ajustados na execução, desde que relatadas as alterações incidentes no projeto e sua justificativa 
prévia. Descrevem-se abaixo as atividades previstas para a obtenção das informações necessárias à elaboração dos 
projetos técnicos, referente as partes que compõe o diagnóstico da área recrutada: croqui de uso atual das áreas a serem 
trabalhadas, Georreferenciados em coordenadas UTM, Datum WGS84 e seus respectivos arquivos com extensões *.shp 
e *.kml, em escala adequada à visualização da propriedade e das áreas de intervenção; breve descrição do histórico de 
uso e ocupação da área a ser trabalhada;  informações atuais da propriedade; área total da propriedade; área da cobertura 
florestal dentro da propriedade (em hectares e porcentagem); recursos hídricos identificados; quantificação das APP 
hídricas (em hectares e porcentagem); quantificação das APP hídricas com cobertura florestal (em hectares e 
porcentagem); quantificação das APP hídricas enquadradas como Uso Consolidado (em hectares e porcentagem), com 
base no mapeamento declarado no CAR; quantificação de APP com obrigação de recuperação (passivo ambiental de 
acordo com o Novo Código Florestal), bem como, das APP convertidas após o marco temporal, de forma semelhante, 
definir e contabilizar essas áreas; registro fotográfico digital da área a ser trabalhada com no mínimo duas (02) fotos, 
sendo uma com visão panorâmica e outra de dentro da área e deverão ser tomadas a partir de ponto que possa ser 
repetido futuramente durante o monitoramento, para efeito de comparação. Após a elaboração do PRADA, firma-se o 
Termo de Compromisso que deverá indicar, explicar, desenhar e localizar o cumprimento da legislação ambiental, 
descrevendo minunciosamente todas as ações que serão implementadas pela equipe técnica, desde a execução, o 
monitoramento até a conclusão do projeto. Neste documento deverá conter ainda, as responsabilidades de manutenção 
das áreas, em especial, da zona de manejo produtivo. O projeto disponibilizará um canal direto (telefônico) para que os 
beneficiários possam dispor de acompanhamento contínuo durante todo o processo. A definição dos bens ou serviços 
aplicados ficará a cargo da equipe responsável pela elaboração dos respectivos projetos, descrevendo todos os itens 
individualmente, levando-se em consideração as particularidades de cada imóvel participante. Os requisitos obrigatórios 
dos termos são descritos a seguir: a) Identificação da instituição proponente; b) Identificação do beneficiário; c) Cabe a 
instituição proponente: descrição das atividades a serem desenvolvidas pela instituição diretamente na propriedade do 
beneficiário, com o cronograma de execução constando minimamente os períodos que implicarão em intervenção direta 
(trabalhos de campo); d) descrição dos bens e serviços que serão disponibilizados, parcial e integralmente, durante a 
execução do projeto; e) Cabe ao beneficiário: descrição dos bens e serviços do beneficiário, mensurados, que serão 
disponibilizados parcial e integralmente durante a execução do projeto. Poderão, os beneficiários, indicarem a disposição 
de suas próprias horas de participação ao projeto, inclusive na rede de trocas compartilhadas pelos beneficiários. A 
execução dos projetos de recuperação estará condicionada a apresentação do termo de compromisso assinado pelo 



 

 

proprietário/possuidor e/ou responsável legal. MONITORAMENTO: O monitoramento da zona 2 e 3 deverá ser realizado 
regularmente durante o período de execução contendo a avaliação das etapas de execução do plantio e da manutenção 
dos procedimentos implantados. Aqui inclui-se a zona de transição dentre a 3 e a 4 destinada à germinação, 
principalmente das espécies pioneiras. Na zona 4 o monitoramento será de responsabilidade compartilhada com o público 
beneficiário direto para capacitar a cadeia produtiva. Indicadores de monitoramento, bem como, de um possível 
incremento de renda no processo de adequação ambiental das propriedades rurais atendidas, deverão ser classificados 
e sistematizados de acordo com a respectiva zona para uma correta avaliação final dos resultados que embasarão o 
Plano Regional de PSA. Para cada zona proposta serão criadas parcelas permanentes de monitoramento caracterizadas 
a partir das estratificações georreferenciadas. Será feito periodicamente um levantamento da zona de fluxo gênico, 
incluindo o monitoramento de hidrofílicas através da estabilidade do ecossistema aquático e de valores ecológicos da 
paisagem. Também será monitorado o sucesso das ações através dos relatórios previstos para cada área em 
recuperação, incluindo o acompanhamento do cronograma de execução e do plano de trabalho.  As informações 
armazenadas no banco de dados de monitoramento serão usadas para estimar a qualiquantificação da produção da água 
e a posterior prospecções de valoração do respectivo serviço ambiental prestado, com a garantia da extensão contínua 
das áreas e a sua funcionalidade dentro do processo dinâmico do ecossistema. As bases para o sucesso da técnica 
escolhida em cada zona qualificam o bom planejamento, contudo dependem das estratégias de monitoramento adotadas 
para potencializar os resultados da recuperação. A eficiência do monitoramento será capaz de corrigir ações como o 
controle de plantas competidoras, controle de pragas, adubações de cobertura e replantios. Os indicadores ambientais 
poderão mensurar o sucesso do trabalho de recuperação das áreas de preservação permanente e auxiliar no seu 
monitoramento, em diferentes etapas: 1 a 12 meses de isolamento e/ou de plantio: altura; classificação – grupos 
sucessionais, síndromes de dispersão, espécies nativas regionais, presença de espécies exóticas; taxa de mortalidade; 
indícios de predação de mudas; indícios de deficiência de nutrientes; densidade e descritores de diversidade: riqueza 
(número de espécies por área), equabilidade e índice de diversidade; 1 a 36 meses após o plantio:  avaliação das espécies 
arbóreas plantadas; altura e copa (cobertura de copa por método de interseção na linha); classificação dos grupos 
sucessionais, síndromes de dispersão, espécies nativas regionais, presença de espécies exóticas; fenologia com a 
análise da floração e frutificação ao longo do ano; taxa de mortalidade; densidade e descritores de diversidade; 1 a 42 
meses após a execução do PRADA: avaliação do fluxo gênico, proposto exclusivamente para a zona 2, como garantia 
do acompanhamento qualitativo da restauração das áreas de preservação permanente, com a análise das estimativas do 
número de subpopulações geneticamente distintas, estimativas de diferenciação populacional, número de agrupamento 
de indivíduos geneticamente distintos, estimativas de fluxo gênico aparente, efeito relativo de isolamento e migração, 
atual e histórico tamanho efetivo populacional, entre outros. O monitoramento foi previsto em 42 meses, sendo que em 
cursos d’água, as ações de acompanhamento serão complementadas através de vistoria técnica presencial com o aporte 
de tecnologias de informação, capazes de mapear áreas específicas e obter imagens de interesse estratégico com maior 
rapidez e menor custo em relação a outras tecnologias. Em nascentes está previsto somente o monitoramento presencial 
com o aporte de tecnologias de informação (database). No caso do monitoramento, grande parte dos custos vai estar 
relacionada à mão-de-obra empregada na realização das vistorias técnicas e respectivos relatórios (custos de 
profissionais técnicos especializados e recursos tecnológicos para criação e atualização do banco de dados 
geoambiental) e posteriormente, no que diz respeito às ações recomendadas de melhorias nos plantios, que pode incluir 
gastos semelhantes à etapa de implantação florestal (mudas, insumos, etc.). Foram programados 2.260 relatórios para 
execução das etapas 3 e 4 da Meta 2, totalizando 5 para cada área objeto da recuperação: 1 – elaboração do PRADA – 
Diagnóstico atual da área e relatório; 2 – relatório de plantio; 3 – I relatório de monitoramento; 4 - II relatório de 
monitoramento; 5 – relatório final. Após a implantação do PRADA, os indicadores de monitoramento e a matriz de 
avaliação serão sistematizados em consonância com a metodologia empregada na recuperação, distintos para cada 
zona, contudo todos os PRADAS deverão constar em seu último relatório o comparativo da quantificação do carbono e 
da vazão (início e fim do projeto). De acordo com o zoneamento proposto, os beneficiários compartilharão o 
monitoramento da zona de manejo produtivo (Z4), sendo previamente descritas às ações que envolverão o termo de 
compromisso, firmado ao final da etapa 2 da Meta 2 ou, para aqueles que iniciarem a recuperação diretamente com a 
elaboração do PRADA, por já estarem cadastrados no SiCAR, firmarão o respectivo termo na etapa 3 da Meta 2.  Para 
que cumpram com essa responsabilidade, os agricultores familiares e assentados serão capacitados após a assinatura 
do termo e durante a execução do PRADA. Eles serão responsáveis pelas primeiras informações sobre a situação da 
recuperação. A proposta de inclusão permanente do público beneficiário direcionando ações singulares, busca fortalecer 
as ações de recuperação que aportam beneficiários comprometidos formalmente com a conservação das florestas de 
proteção das nascentes e de cursos d’água, agregada ao envolvimento efetivo dos órgãos de gestão dos recursos hídricos 
e a governança ambiental na área de abrangência. Para obtenção do conteúdo solicitado no diagnóstico inicial, pelo 
menos as seguintes atividades deverão ser realizadas:  delimitação do polígono (limites) da propriedade, com informação 
da área total: poderá ser feita com base em mapas apresentados pelo produtor rural e/ou com auxílio de imagem da 
propriedade, a partir da orientação do cadastrado;  delimitação das áreas com cobertura florestal, observando o estágio 



 

 

de formação;  identificação e delimitação de recursos hídricos (rios, córregos, nascentes e reservatórios); com base no 
novo código florestal, delimitação as áreas de preservação permanente hídricas, georreferenciando as faixas de 
zoneamento para recuperação das áreas degradadas.  Os procedimentos básicos para elaboração dos respectivos 
projetos são mostrados em três fases: diagnóstico da Área; técnicas apontadas para a execução do projeto e métodos 
de monitoramento conforme zonas. Antes de iniciar o processo de execução e após a elaboração do projeto, serão 
analisados três pontos principais para aplicação do zoneamento proposto: a identificação dos fatores que levaram a 
degradação, o tipo de vegetação natural da área a ser recuperada e o potencial de sucesso da metodologia de 
recuperação. Etapa 3: Verificação: projetos elaborados e termos firmados, atas de reuniões, documentos firmados, 
registros fotográficos, listas de presenças e menções. Período de Funcionamento: 42 meses. Agenda Verde-Azul: 4 
atividades programadas para capacitar os gestores públicos. Indicador Físico: 452 projetos elaborados, 452 termos de 
compromissos assinados e 4 Workshops. 
 
AGENDA 
Ação 01: Workshop sobre PRADA para gestores públicos  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de workshop. Serão realizados 4 para exposição de casos práticos do 
projeto derivados das oficinas biodinâmicas. O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e 
similares, apenas custos de logística operacional, moderação e relatoria do evento, materiais de consumo, 
despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: 04 Áreas em recuperação, preferencialmente uma em cada município.  
• Indicador Físico: 4 workshops de extensão rural. Máximo 6 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 16º ao 24º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Gestores Públicos municipais e estaduais. Distribuição de 20 convites de participação em cada (80 

Total).   
• Objetivo: Tem o caráter de treinamento e formação. Consiste em aprofundar a discussão sobre a metodologia de 

ZONEAMENTO e POLÍTICAS PÚBLICAS DE EXTENSÃO RURAL e, para isso, apresentará cases do projeto.    
• Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 

  
- Etapa 04: Execução do PRADA 
Para recuperação das Áreas de Preservação Permanente propõe-se como procedimento comum o zoneamento, com a 
garantia da extensão contínua dessas áreas, priorizando a ecologia do ecossistema em 5 zonas pré-delimitadas. O 
plantio, replantio, tratos culturais e manejo será realizado por pessoa jurídica contratada e deverá corresponder as 
orientações técnicas do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. As atividades descritas serão acompanhadas 
pelo IEP regularmente, que será o responsável pela logística operacional entre as empresas contratadas, de forma que 
o cronograma não sofra atrasos prejudiciais. Proposta de Zoneamento para as Áreas de Preservação Permanente: 
Z1: Zona Produtiva: nascente e curso d’água; Z2: Zona de fluxo gênico (10m): corredor natural entre a zona de 
recuperação e a produtiva; Z3: Zona de Recuperação (20m): ilhas de diversidade, sementes e avifauna; Z3-Z4: Zona de 
transição para germinação das espécies repostas nas ilhas de diversidade (Z3); Z4: Zona de Manejo Produtivo (conforme 
APP – sobra): plantio com finalidade econômica; Z5: Zona de Conectividade: banhados. Propõe-se a criação de faixas 
de livre acesso a zona produtiva – 1 nas respectivas áreas de preservação em decorrência da água ser um bem público 
com direitos de acesso (dessedentação e uso humano); **Os pontos de acesso da avifauna (poleiros) poderão ser 
instalados na zona 1-2 e 23; ***A zona 2 – fluxo gênico deve ser constantemente monitorada em decorrência de abrigar 
a principal função da APP. Foram iniciadas duas opções de metragem de recuperação, uma de 30 metros cada lado do 
rio, conforme artigo 4 do código florestal e outra estendida de 50 metros. Não serão aplicados na metodologia as regras 
de “escadinha” da Seção II - Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente em razão de a equipe 
técnica do projeto optar pela maior produção de água para embasar os arranjos de PSA. Para cada zona será definido 
um método de plantio, conforme técnicas descritas abaixo: Técnica 1: Regeneração natural por isolamento da área: zona 
de fluxo gênico (Z2); Técnica 2: Plantio total da vegetação: zona de recuperação (Z3); Técnica 3: Plantio total com 
cercamento: zona de recuperação (Z3); Técnica 4: Enriquecimento/adensamento: ilhas de diversidade na zona de 
recuperação (Z3); Técnica 5: Enriquecimento/adensamento com cercamento: para a ilhas de diversidade na zona de 
recuperação (Z3); Técnica 6: Nucleação: para a ilhas de diversidade na zona de recuperação (Z3); Técnica 7: Nucleação 
com cercamento: para a ilhas de diversidade na zona de recuperação (Z3); Técnica 8: Muvuca e semeadura: para as 
áreas degradadas em grande escala situadas na zona de recuperação (Z3) e na zona de transição, consistindo na 
semeadura direta, por meio de uma mistura de sementes de árvores nativas com espécies de adubação verde e 
alimentícias, podendo ser complementada com a técnica de adensamento/enriquecimento com mudas para 
complementar a recuperação; Técnica 9: Agrofloresta: para conectar a zona de manejo produtivo (Z4) a zona de 
recuperação (Z3). Em cada metodologia estão previstos os custos de implantação, monitoramento e tratos culturais e/ou 
ações de controle. O Zoneamento poderá ter o formato circular ou poligonal, de acordo com a zona produtiva (1) e as 



 

 

técnicas poderão ser aplicadas isoladamente ou consorciadas, de acordo com o diagnóstico e a elaboração do PRADA. 
Para atingir a meta, o projeto fará uso de apenas duas modalidades (macro) de restauração florestal: Agrofloresta na 
zona de manejo produtivo (4) e plantio de mudas nativas para a zona de recuperação (3), com as espécies do Inventário 
Florestal do Rio Grande do Sul. Em decorrência da extensa área de recuperação proposta, o plantio será majoritariamente 
implementado através da germinação de sementes, sendo adquiridas apenas mudas de espécies secundárias tardias e 
climácicas, para enriquecimento das áreas de preservação permanente em recuperação. A germinação será executada 
em estruturas provisórias em local próximo à área de plantio (94 km de distância), sendo deslocadas (em lotes), caso 
necessário, ao Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos para distribuição aos respectivos imóveis participantes. 
A germinação foi programada para iniciar no segundo mês de execução do projeto e deverá atender ainda, os percentuais 
de replantio, que poderão chegar até 35%, decorrente das condições climáticas do Sul e da execução ininterrupta do 
plantio, que poderão dar-se em épocas menos favoráveis. Como meta do planejamento da proposta técnica, a área de 
recuperação hidroflorestal foi estimada em 710,10 hectares, distribuídos entre áreas públicas e privadas, compreendendo 
dois tipos de restauração: em grande escala para conectar fisicamente as áreas de preservação permanente em 
recuperação, situadas em áreas de domínio público; e em mosaico, em áreas privadas segundo o Art. 3º inciso “V” da Lei 
12.651/2012.  A implementação dos projetos deverá corresponder a estratificação do recorte geoespacial indicado na 
proposta, respeitando os limites hídricos, legais, domínios territoriais, pleno atendimento as zonas agroecológicas para 
otimização da restauração da paisagem hidroflorestal. Ainda, as respectivas áreas de recuperação serão subdivididas 
para representação dos dados em três categorias: áreas agrícolas, áreas de conservação e áreas protetoras 
(amortecimento). Em áreas agrícolas será priorizada a recuperação de nascentes; do trecho do Rio Gravataí que se 
encontra dentro da Poligonal da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande e do arroio Lomã (formador da nascente 
do Rio Gravataí). Em áreas de conservação será priorizada a recuperação estendida da Nascente de Águas Claras, 
situada no Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral), 
em decorrência da sua prioridade extremamente alta (Código da área Pp099), conforme Portaria MMA nº 9, de 23 de 
janeiro de 2007. Em áreas protetoras serão priorizadas as ações no Assentamento Filhos de Sepé, situado na Zona de 
Amortecimento do RVS Banhado dos Pachecos, com a recuperação hidroflorestal do Arroio Alexandrina e dos Arroios da 
Nascente de Águas Claras, conforme mapeamento.  Estimativa de cálculo: Área Pública (metodologia na UC-RVS 
muvuca – sementes + adensamento/enriquecimento com mudas e Agrofloresta no Assentamento com 35% agro e 65% 
floresta - plantio em mudas e sementes com a técnica de nucleação): 50.000 mudas e 195 quilos de sementes nativas e 
agro (+15% replantio). Área Privada: no Rio Gravataí (metodologia muvuca + adensamento-enriquecimento com mudas): 
20.000 mudas e  213 quilos de semente (+15% replantio); nas Nascentes (metodologia Agrofloresta com 35% agro e 65% 
floresta e plantio total em sementes e mudas com a técnica de nucleação): 30.000 mudas e 323,71 quilos de sementes 
nativas e agro (+15% replantio); no Arroio Lomã e formadores (metodologia no arroio) muvuca – sementes + 
adensamento/enriquecimento com mudas): 25.000 mudas e 131,87 quilos de semente. O plantio poderá ocorrer de 
formas: Manual e Mecanizado, onde o manual é indicado para as áreas de mosaico e o mecanizado em áreas de grande 
escala. Ressalta-se ainda, que o custo do plantio mecanizável (sementes) fica até quatro vezes mais baixo quando 
comparado ao plantio de mudas. Plantio Manual:  abertura de berços para mudas e covetas para sementes, irrigação e 
colocação de hidrogel, adubação, coroamento, e por fim, cercamento quando necessário. Plantio Mecanizado: em áreas 
públicas, através da preparação da terra, gradagem, plantio com plantadeira ou lançadeira e irrigação. Para o sucesso 
das ações de recuperação, deve ser crucial o isolamento da área, quando necessário, e a retirada do (s) fator (es) de 
degradação (fogo, invasão pelo gado, extração seletiva, desmatamentos, erosão, etc.). Antes da implantação dos 
projetos, é indispensável identificar e isolar esses fatores, com destaque no PRADA para a presente situação. Dessa 
forma, evita-se o desperdício de esforços e recursos, pois muitas das atividades executadas para a recuperação da área 
podem ser totalmente perdidas em função da continuidade desses elementos, sendo necessário à sua reexecução. Além 
disso, a partir do isolamento desses fatores, a vegetação nativa tem melhores condições para se desenvolver, 
aumentando a eficiência das ações de restauração e consequentemente reduzindo os custos associados a essa 
atividade. A adoção de medidas de controle e erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras será planejada 
conforme a demanda da ação, através do monitoramento, contudo, foi previamente indicada uma área para remoção de 
invasoras no RVS, localizada próxima ao Banhado dos Pachecos. Para erradicação dessas plantas invasoras será 
implementado um projeto de recuperação em conjunto com a Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, acompanhado do gestor da unidade. Antes da sinalização desta área para recuperação na proposta técnica, 
buscou-se estudos referenciais econômicos para indicar se as operações de remoção de espécies exóticas invasoras 
trazem bom custo-benefício e são processos econômicos quando comparados com projeções futuras. Após a análise 
técnica, apontou-se pelas informações do gestor da unidade de conservação (RVS) um polígono de remoção de plantas 
invasoras (brachiaria) para posterior recuperação hidroflorestal das nascentes e rios secundários do Banhado dos 
Pachecos, como zona de conectividade (5). Para a adoção de medidas de prevenção, combate e controle do fogo serão 
disponibilizados ao público beneficiário direto (assentamento e agricultura familiar) capacitação direcionada ao tema, bem 
como, sobre a adoção de medidas de controle da erosão, como atividade transversal aquelas programadas. Essas duas 



 

 

composições (prevenção e controle de perturbações) serão fundamentais e poderão ser trabalhadas através do 
fortalecimento da inclusão socioprodutiva. Os insumos como a adubação verde, inseticidas e pesticidas orgânicos 
deverão ser preferencialmente utilizados como materiais para os tratos culturais. Ainda, decorrente das severas condições 
climáticas, foi incluído a utilização de hidrogel como alternativa no aumento da capacidade de armazenamento de água 
e nutrientes no solo. A execução dos Sistemas Agroflorestais propostos para a zona de manejo produtivo (4), usará 
preferencialmente, sementes que aportam incremento de renda, fomentando a produção, multiplicação e disponibilização 
entre o público beneficiário direto. Conforme descrição do zoneamento, como regra comum, o monitoramento permitirá a 
prevenção e o controle das seguintes perturbações:  zona 2: fogo, fauna, invasoras e erosão; zona 3: fogo, fauna, 
invasoras e fitossanitário; zona 3-4: controle de germinação e reposições; zona 4: isolamento e fitossanitário. zona 5: 
invasoras e erosão. Etapa 4: Verificação: número de mudas, atas de reuniões, documentos firmados, certificados, 
registros fotográficos, listas de presenças e menções. Período de Funcionamento: 42 meses. Agenda Verde-Azul: 8 
atividades programadas para capacitar os beneficiários diretos de Agricultura Familiar e entregar os documentos do 
imóvel (registros e certificados). Indicador Físico: 452 projetos implementados, 6 minicursos e 2 painéis. 
 
AGENDA   
Ação 01: Curso de produção de mudas em viveiro para beneficiados diretos de agricultura familiar  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de cursos.  Serão realizados 4 minicursos para práticas de produção 
de mudas e dinâmicas de plantio. O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e similares, apenas 
custos de logística operacional, moderação e relatoria do evento, materiais de consumo, despesas administrativas 
e com deslocamento.  

• Local: Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos.  
• Indicador Físico: 4 minicursos de extensão rural. Máximo 6 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 24º ao 30º mês de execução do projeto.   
• Público-alvo: Beneficiários diretos e indiretos de Agricultura Familiar conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 

12.651/2012. Distribuição de 100 convites de participação cada (400 Total).  
• Objetivo: Tem o caráter de treinamento e formação. Consiste em aprofundar a técnicas de produção e plantio de 

mudas nativas.  
• Verificação: Atas de reuniões, certificados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 

 
 Ação 02: Curso de agrofloresta para o assentamento  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de curso para práticas de agrofloresta (recuperação, manejo e produção 
de serviços ambientais).  Serão direcionadas práticas paralelas de controle do fogo e adoção de medidas de 
controle da erosão O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de 
logística operacional para moderação e relatoria do evento, materiais de consumo e despesa com deslocamento.  

• Local: Assentamento Filhos de Sepé.   
• Indicador Físico: 2 minicursos de extensão rural. Máximo 6 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 16º mês ao 24º mês de execução do projeto.   
• Público-alvo: Beneficiários diretos do Assentamento Filhos de Sepé. Distribuição de 50 convites de participação 

cada (100 Total).  

• Objetivos: Tem o caráter de treinamento e formação. Consiste em aprofundar a discussão sobre a metodologia 
de recuperação de áreas de preservação permanente com a utilização de conceitos e técnicas de Agrofloresta e 
capacitação complementar sobre controle do fogo e erosão.  

• Verificação: Atas de reuniões, certificados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 
  
 Ação 03: Painel e Confraternização para entrega de registros e certificados  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de painel. O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação 
e similares, apenas custos de despesa administrativa e com deslocamento.  

• Local: Auditório do Palácio Piratini, Sede do Governo do Estado.  Será realizado um painel para entrega dos 
registros e certificados emitidos pelo projeto.  

• Indicador Físico: 2 painéis. Máximo 3 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 42º ao 48º mês de execução do projeto.   
• Público-alvo: beneficiários, parceiros, órgãos ambientais estaduais, gestores públicos, membros de conselhos e 

entidades setoriais. Distribuição de 300 convites cada (600 Total)  

• Objetivo: Painel para entrega de registros e certificados, com a exibição do case do projeto e a apresentação 
coletiva dos indicadores de produção de agua na Região Metropolitana de Porto, conforme base de dados 
originada na Bacia do Gravataí.   

• Verificação: Atas de reuniões, certificados, registros fotográficos, listas de presenças e menções. 



 

 

META 03 – PSA  

A difusão de sistemas de PSA de recursos hídricos tem sido impulsionada amplamente pela ANA que teve um papel 

chave ao desenvolver o conceito denominado Produtor de Água, reconhecendo o papel de geração de serviços 

ambientais no abatimento de erosão e infiltração de água, a partir do desenvolvimento de práticas de conservação do 

solo e restauração florestal. Para embasar a perspectiva dos serviços ambientais na área de abrangência será utilizada 

a Metodologia de Avaliação de Oportunidades Restauração (ROAM/IUCN), desenvolvida através de um processo de 

aprendizagem coletiva, razoável e flexível para projetar os serviços ecossistêmicos, baseado em adaptações providas a 

partir de ações de recuperação de áreas degradadas.  A Meta 3 propõe um mecanismo transparente e integrado aos 

órgãos colegiados para planejar os serviços ambientais pela composição de restauro florestal. Serão desenvolvidos, 

conjuntamente, os princípios, critérios e diretrizes deste mecanismo sob a forma de um programa que alie a recuperação 

de áreas degradadas além dos percentuais florestais exigidos, baseada em serviços ambientais essenciais para produção 

de água. Os arranjos institucionais propostos aportarão a mobilização e participação dos órgãos colegiados da Região 

Metropolitana de Porto Alegre, através da aplicação da consulta pública. A Meta 3 foi distribuída em quatro etapas de 

execução: MOBILIZAÇÃO DE 8 ÓRGÃOS COLEGIADOS; APLICAÇÃO DE 8 CONSULTAS PÚBLICAS; ELABORAÇÃO 

DO PLANO REGIONAL DE PSA E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO EM BRASÍLIA. O 

desenvolvimento e o fortalecimento dar-se-á pela implementação de diversas iniciativas através da AGENDA VERDE-

AZUL, que deverão estar interligadas para que possam produzir os efeitos desejados. Na Meta 3, foram programadas 12 

iniciativas de envolvimentos junto aos órgãos colegiados que permitirão a participação ampla e a criação de condições 

efetivas para a elaboração do Plano Participativo de PSA. 

 

- Etapa 01: MOBILIZAÇÃO DOS ÓRGAOS COLEGIADOS  
Para definir a forma de incubação do planejamento regional dos serviços ecossistêmicos identificados e recuperados pelo 
projeto, foi proposto uma relação direta de ação coletiva com os Conselhos (órgãos colegiados) existentes na área de 
abrangência: 4 conselhos municipais de meio ambiente, 2 conselhos deliberativos de unidades de conservação, 1 
conselho estadual de meio ambiente e 1 conselho da bacia hidrográfica. Os conselhos são fóruns de disseminação de 
informações, de construção coletiva de conhecimento e de participação da sociedade civil, e por isso, entende-se que as 
ações sugeridas no sentido de governança, valoração ambiental e reduções dos impactos serão fortemente debatidas 
nesses colegiados, de forma individual e coletiva, incluindo-os como base no processo de planejamento dos serviços 
ecossistêmicos para produção de água na Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande, em especial no Rio Gravataí, 
considerado o 5ª mais poluído do Brasil e em escala de criticidade hídrica. A mobilização será efetivada por pessoa 
jurídica contratada no projeto, que deverá preparar os conselhos para a aplicação da consulta pública a ser realizada na 
etapa 3. Etapa 1: Verificação: atas de reuniões, documentos firmados, e-mails, registros fotográficos, listas de presenças 
e menções.  Período de Funcionamento: 6 meses. Agenda Verde-Azul: 2 atividades programadas para mobilizar os 
conselhos. Indicador Físico: 2 mesas redondas. 
 
 
AGENDA 
Ação 01: Mesa-redonda para planejar os Serviços Ambientais na região Metropolitana de Porto Alegre  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de mesa redonda realizada em parceria com o Conselho Estadual de 
Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e 
similares, apenas custos de logística operacional, moderação e relatoria do evento, materiais de consumo 
despesas administrativas e com deslocamento.  

• Local: Auditório da Secretaria de Desenvolvimento e do Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.   
• Indicador Físico: 2 mesas-redondas. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  
• Cronograma: 36º e 42º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Fundos Gestores, através dos respectivos conselhos deliberativos e consultivos existentes na 

geolocalização do projeto. Distribuição de 100 convites de participação para cada (200 Total).  
• Objetivo: Mesa-redonda para estabelecer arranjos institucionais e diretrizes acerca da elaboração do Plano de 

PSA para a Região Metropolitana com base no case do Gravataí.   

• Verificação: Listas de presença, documentos firmados, registros fotográficos e menções. 
  
 
 
 



 

 

 - Etapa 02: APLICAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS  
Foi prevista a realização da consulta pública em cada conselho participante, direta ou indiretamente, para subsidiar as 
discussões na elaboração do Plano de PSA, direcionando esforços em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre como 
oportunidade de fortalecimento e aperfeiçoamento da proposta. A aplicação da consulta pública será realizada pela 
empresa contratada no projeto que deverá organizar, implementar e analisar o conteúdo pertinente, conforme orientações 
adicionais do termo de referência. A consulta tem a água como tema transversal. A abordagem busca convergir 
apontamentos sobre ela e suas múltiplas interações com a saúde, o território e as questões urbanas e rurais, entre outros 
assuntos de extrema relevância no planejamento dos serviços ambientais. Pensando nisso, a Consulta Pública foi 
planejada, principalmente, para que as informações coletadas a partir de sua aplicação sejam utilizadas na elaboração e 
no acompanhamento do Plano de Pagamentos por Serviços Ambientais, garantindo a participação da população em 
diferentes etapas do processo de realização, trazendo o diagnóstico local e setorial como uma de suas contribuições. 
Após concluídas a etapa de mobilização para posterior aplicação da consulta pública, serão sistematizados os dados das 
duas etapas em conjunto para aportar ao escopo do PSA a posição coletiva acerca do arranjo, a fim de que se considere 
a visão da sociedade e se possa receber as suas valiosas contribuições, que poderão ser tanto de conteúdo quanto um 
relato de experiência ou opinião. O formato de aplicação da consulta será presencial nos 8 órgãos colegiados, contudo, 
caso haja interesse em outras participações, poderá ser estudada a possibilidade de ampliar a consulta através da 
plataforma web, para aplicações online. A consulta pública deverá assegurar o princípio da transparência e publicidade 
dos dados produzidos. Etapa 2: Verificação: atas de reuniões, e-mails, documentos firmados, registros fotográficos, 
listas de presenças, consultas aplicadas e menções.  Período de Funcionamento: 4 meses. Agenda Verde-Azul: 4 
atividades programadas para elucidar os temas e procedimentos da consulta. Indicador Físico: 8 consultas aplicadas e 
4 reuniões. 
 
 
AGENDA 
Ação 01: Reunião técnica online  

• Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento será realizado entre os órgãos colegiados que 
aderiram à Consulta Pública sobre o PSA.  O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e 
similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do evento.   

• Indicador Físico: 4 reuniões. Máximo 2 horas de duração. Online.  
• Cronograma: 38º ao 42º mês de execução do projeto.  
• Público-alvo: Órgãos Colegiados. Distribuição de 50 senhas de acesso para cada (200 Total).  
• Objetivo: Reunião para discutir e ajustar os indicadores de PSA que irão compor o Plano da Região Metropolitana 

de Porto Alegre.  

• Verificação: Relatórios de acesso na plataforma. 
  
 
- Etapa 03: PSA  
O planejamento regional deverá considerar previamente as experiências da Meta 1 e 2 e ainda prever os seguintes 
estudos e atividades para atingir os resultados esperados:  elaboração de linha de base do projeto, adicionalidade, 
permanência, fuga (“leakage”) e análise jurídica (liability); valoração econômica do serviço ambiental prestado 
(precificação); valoração econômica dos custos de oportunidade; relações topológicas contendo dados altimétricos, 
hidrográficos, florestais e de recuperação; plano de comunicação, monitoramento e verificação das áreas; proposição de 
um arranjo institucional através dos órgãos colegiados e ou parceiros (diretos e indiretos) para consolidação da proposta, 
apontando oportunidades e riscos. O embasamento para a elaboração do planejamento regional deverá ainda, retratar 
as prioridades primárias, secundárias e terciárias identificadas durante a execução do projeto, com base no sistema de 
informações geográficas, na valoração do modelo utilizado na recuperação, incluindo uma metodologia de custo-
benefício-água, e por fim o diagnóstico do processo de recuperação convencionado sobre a valoração x comparação do 
serviço ambiental recuperado. As informações em destaque subsidiarão o processo de valoração ecossistêmica: 
cruzamento das informações geoespaciais das áreas de atuação do programa; priorização das áreas de atuação do 
programa no planejamento proposto; prospecção e geração de interesse pela oportunidade promovida; mobilização e 
cadastramento dos provedores de serviços identificados no projeto; coleta e sistematização de dados com a garantia do 
acesso às informações; contribuição dos resultados e trocas de experiências entre os diversos conselhos. O enfoque do 
planejamento deverá orientar-se pelos conceitos de desenvolvimento sustentável, melhoria da qualidade do ambiente, 
incremento de renda e consequentemente a consolidação de um plano de pagamentos por serviços ambientais para 
produção de água em áreas que apresentam indicadores de criticidade hídrica. Como garantia de fornecimento dos 
subsídios para viabilizar a adaptação e a resiliência da paisagem recuperada, deve estruturar um mecanismo com 
potencial de replicabilidade, que seja quantificável e que traga benefícios e responsabilidades para os atores envolvidos, 



 

 

além de estar em sintonia com a realidade local e com a legislação ambiental vigente. Os principais conectores previstos 
para abordagem da zona 1 (produção de água) apresentam 3 fatores determinantes no processo de valoração: demanda; 
ameaça e solução. Como ponto de partida para a elaboração do mecanismo e do arranjo institucional, o plano deverá 
abarcar a sintetização estratégica de todos os conectores do projeto, com os seguintes complementos: esforço de 
implementação do CAR e do PRA na área de abrangência; tipologia das posses e propriedades; diversidade de sistemas 
de produção de água; agrupamentos ecológicos de relevante interesse regional; biodiversidade da cadeia produtiva local; 
quantificação e qualificação do recorte territorial com enfoque no objeto; levantamento de espécies chave (raras, 
endêmicas, introduzidas...); levantamento dos principais tipos de pressão (intervenção) antrópica; áreas de recuperação 
hidroflorestal do Bioma Mata Atlântica e Pampa. Há cinco passos básicos que destacamos para desenvolver o escopo 
do PSA: destacar as principais intervenções e resultados da recuperação; estabelecer uma estimativa relativamente 
confiável das especificações técnicas sobre cada intervenção; calcular um modelo funcional (aplicável) para manutenção 
destas áreas em recuperação, incluindo os custos e benefícios;  estimar a contribuição e produtividade dentro de um 
limite temporal e por fim, identificar oportunidade para sustentação do plano através do fortalecimento dos órgãos 
colegiados. Ainda, o modelo proposto deve fomentar a integração de política públicas já existentes, com a intenção de 
elaborar uma matriz básica para implementar o mecanismo, incluindo nos arranjos produtivos locais a relação situação 
atual – visão de futuro. O nível de análise conduzida dependerá dos objetivos da avaliação, dos conhecimentos 
disponíveis e da equipe responsável pela sua execução. Em sua forma mais simples, a análise pode envolver estimativas 
baseadas em valores apresentados pelos participantes, sistematizadas pelas ações desempenhadas no monitoramento 
e outras fontes de interação. Além disso, uma análise mais sofisticada permitiria ainda, funções de produção estimadas 
empiricamente para modelar e avaliar o impacto de cada uma das opções utilizadas na recuperação, com base na 
necessidade, no tipo e potencial, no alcance e disponibilidade do planejamento, no custo econômico do modelo 
apresentado, e sobre às características de incidência do instrumento levando em conta os vetores jurídicos, institucionais, 
normativos e financeiros já existentes e ainda, os oportunos. Para estabelecimento do arranjo institucional, os projetos 
(PRADAS) devem apontar os potenciais benefícios à produção de água e suas possíveis limitações. A empresa 
contratada deverá elaborar um “planejamento para o futuro”, ou seja, o plano a ser apresentado deve conter a estratégia 
de “pagamento por serviços ambientais” considerando o aprendizado adquirido durante a execução do projeto, a 
participação dos usuários da água e a expectativa de continuidade e aperfeiçoamento da recuperação ambiental 
realizada. A elaboração do plano deverá ser participativa e ocorrerá no projeto através dos órgãos colegiados mobilizados 
na etapa 1 e consultados na etapa 2, e ainda, envolver os proprietários rurais contemplados pelo projeto, instituições 
públicas, empresas usuárias da água no território, entre outros. Sintetizadamente, deverá conter, no mínimo, os atores 
envolvidos, possíveis fontes de recursos, os arranjos institucionais e os instrumentos econômicos e jurídicos. Como 
suporte aos referenciais técnicos serão elaborados documentos setoriais para ampliar os resultados da META 3. Etapa 
3: Verificação: publicação do plano e documentos online.  Período de Funcionamento: 4 meses. Agenda Verde-Azul: 
6 publicações técnicas para embasar o plano de PSA. Indicador Físico: 1 Plano de PSA e 6 Publicações. 
 
 
AGENDA 
Publicações da Proposta.   

• I: Publicação online com ISBN. Conteúdo: Metodologia de Zoneamento para Recuperação de APPs. (01).  
• II: Publicação online com ISBN. Conteúdo: PSA Participativo na Região Metropolitana de Porto Alegre (01).  
• III: Publicação online com ISSN. Conteúdo: Cadernos técnicos de relatorias do projeto para compor o Plano de PSA (04).  

  
 
- Etapa 04: APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  
Esta etapa consiste na apresentação de resultados do projeto em Brasília e deverá ocorrer conforme cronograma e 
orientação do FNMA.      


