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Recuperação 

Hidroflorestal 
O projeto de Recuperação Hidroflorestal apresenta os indicadores 

de cumprimento da proposta aprovada no edital 01/2015 do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente. A iniciativa contempla a 

recuperação de 710,10 hectares de áreas de preservação 

permanente para produção de água na Região Metropolitana de 

Porto Alegre. 
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Agricultura Familiar:  
importância fundamental e estratégica 
para a produção de água 

O projeto contempla 450 beneficiários da Agricultura Familiar e 2 Áreas Públicas que contribuem para a 

produção de água na Região Metropolitana de Porto Alegre através da recuperação florestal de áreas de 

preservação permanente. Estão situadas nos municípios de Caraá, Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha 

e Viamão. 
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CONTEÚDO 

  

Em 2018, primeiro ano de execução da proposta, foram buscadas as adesões dos beneficiários 

interessados em participar. Após a inscrição, foi necessário proceder a realização do Cadastro 

Ambiental Rural do imóvel. Após o cadastramento, também realizado em 2018, foram elaborados 

os projetos de recuperação para assim, prosseguir com o plantio e o monitoramento. A elaboração 

do Prada, juntamente com o Plantio e o Monitoramento ocorreram no 2º ano, em 2019. Além das 

atividades finalísticas, foram desenvolvidas ações de mobilização, capacitação e educomunicação 

em 24 meses. Conheça um pouco mais sobre a proposta e os resultados desta iniciativa. 
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A proposta 

  

O projeto tem como objetivo recuperar 710,10 hectares pertencentes ao bioma Mata Atlântica, em áreas de 

preservação permanente (margens e nascentes) na região Metropolitana de Porto Alegre. 

Para atender o objeto foram cadastrados 450 imóveis 

privados com até 4 módulos fiscais em 5 municípios 

(Caraá, Gravataí, Viamão, Glorinha e Santo Antônio da 

Patrulha) na Plataforma Estadual do SICAR-RS que 

originaram 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 abrangem os afluentes do Rio 

Gravataí e do Rio dos Sinos.  

    
Em dois anos foram cadastrados mais de 500 imóveis que manifestaram a 

intenção de recuperar suas nascentes, arroios, sangas e rios para contribuir com 

a produção de água na Região Metropolitana.  

 CRISE HÍDRICA 

A concepção da proposta técnica concentrou suas 

diretrizes no conjunto do atual cenário de adequação 

ambiental do Novo Código Florestal e a insuficiência da 

oferta da água em regiões assoladas pela crise hídrica. 

Os investimentos propostos vêm sendo empregados na 

Região Metropolitana de Porto Alegre (Macrorregião 

hidrográfica: Região Atlântico Sul – Trecho Sudeste, 

Microrregião hidrográfica: Bacia do Gravataí). Após 

ajuste no Plano de Trabalho, foi abrangida a Microrregião 

da Bacia dos Sinos, com a inclusão do Município de 

Caraá. O Rio dos Sinos é um dos principais rios de 

domínio do Estado, e forma a Região Hidrográfica do 

Guaíba. 

PRODUÇÃO DE ÁGUA 

Nessa perspectiva, isto é, para o aumento da produção 

de água, a recuperação florestal no entorno  de 

nascentes e faixas marginais de cursos d´água assume 

importância fundamental e estratégica. A recuperação 

dos 710,10 hectares 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 o segundo biênio e prevê a 

mobilização de órgãos colegiados que ancorará o Plano 

Participativo de PSA para avaliação dos serviços 

prestados pelos imóveis participantes. 
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Os beneficiários 

AGRICULTURA FAMILIAR 

    

Para execução da recuperação foram cadastrados inicialmente 450 imóveis de Agricultura Familiar e 02 áreas 

públicas. Os 450 beneficiários são detentores de imóveis com até 4 módulos fiscais e estão inseridos em áreas de 

produção de água na Região Metropolitana. Para participar assinaram a adesão, tiveram suas áreas cadastradas 

no Sistema de Cadastro Ambiental do Rio Grande do Sul e permitiram a recuperação de áreas de preservação 

permanente (nascentes e cursos hídricos) através da elaboração dos projetos.  

Inicialmente a proposta cadastrou 

450 imóveis privados para 

participar. Atualmente o projeto 

contempla 536 adesões que 

manifestaram o interesse em 

recuperar suas nascentes e corpos 

hídricos. A equipe ainda vem 

recebendo adesões, quais são 

alocadas em listas de espera. 

Agricultura Familiar em 

Imóveis com até 4 MF 

A Cascata da Nascente do Rio dos 

Sinos como é conhecida é uma 

das beneficiárias do projeto. Uma 

área privada com mais de 4 

módulos fiscais, mas que diante 

da sua importância para a 

produção de água, foi incluída 

para participar da iniciativa e 

receber os recursos destinados à 

recuperação hidroflorestal. 

Nascente do Rio dos 

Sinos no Caraá 

As áreas públicas são zonas 

prioritárias para a conexão física 

das áreas de preservação 

permanente em recuperação. 

Foram cadastradas 2, mas 

atualmente o projeto contempla 7 

áreas. Destas, apenas o RVS 

Banhado dos Pachecos não iniciou 

a recuperação devido a 

necessidade de recuperação do 

solo. 

Áreas Públicas para 

conexão da recuperação 

Classificação dos imóveis beneficiários quanto a área 

total do imóvel rural cadastrado no Sicar-RS: 

• 11% dos imóveis possuem área menor de 1 hectare; 

• 30% dos imóveis possuem área entre 1 e 5 hectares; 

• 23% dos imóveis possuem área entre 5 a 10 hectares; 

• 20% dos imóveis possuem área entre 10 e 20 hectares; 

• 14% dos imóveis possuem área entre 20 e 50 hectares; 

• 1% dos imóveis possuem área entre 50 e 70hectares; 

• 1% dos imóveis possuem área acima de 4 MF*. 

Os municípios do 

projeto apresentam 

diferentes módulos 

fiscais, pois refletem 

distintas características 

rurais. 

* os imóveis cadastrados acima de 4 MF foram aprovados para participação por 

abrangerem áreas de suma importância para conexão da produção de água, além 

de garantir o equilibrio hídrico da região. 
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Salvo de Fraga 

Agricultura e Pecuária 

Foram assinadas 2 adesões, com 2 inscrições no Car, e 

a elaboração de 2 projetos de recuperação de áreas 

de preservação permanente para a participação do 

agricultor no projeto.  

Em 2019 foi realizada a primeira etapa do 

plantio. A metodologia de recuperação 

utilizou sistemas consorciados de frutas e 

nativas (Agrofloresta). No imóvel não foi 

necessário isolamento das áreas em 

recuperação por não apresentar fatores de 

perturbação. O agricultor optou por 

realizar a recuperação em duas etapas 

iniciando pela propriedade situada no Alto 

Pedra Branca.  

                                          

Plantio Agroflorestal 

O monitoramento ocorreu após o plantio 

para verificação dos resultados e 

identificação das ações de manejo: 

adubação, capina, coroamento, controle de 

pragas e replantio. Nesta etapa foi 

preenchido o formulário de monitoramento, 

sendo fotografada as mudas e a manutenção 

destas áreas, além de identificado os 

resultados da recuperação. 

                                     

Monitoramento da Área 

Na propriedade do Alto Pedra Branca, a área de 

recuperação ocorreu de forma total visto tratar-se 

de área inferior a 500 m². O projeto foi elaborado 

em janeiro de 2019. O plantio ocorreu nos meses 

de inverno, em 25/07/2019 e o monitoramento em 

21/10/2019. Na próxima etapa em 2020 será 

recuperado o segundo imóvel do Agricultor, 

situado no Pedra Branca, para recuperação ciliar de 

uma nascente. 

 

A área representa um pequeno percentual dentro 

da área total de recuperação que o projeto deverá 

cumprir, contudo tem uma grande importância 

para a garantia do volume hídrico por ser um 

afluente muito próximo da nascente do Rio dos 

Sinos. 

100% 

0,0769

% 
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Agricultor Familiar da localidade do Pedra Branca no município de Caraá e 

participou com dois imóveis rurais para a recuperação ciliar do arroio 

Pedra Branca e 1 nascente.   
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Áreas Públicas 

   

Para executar as ações de recuperação, principalmente por envolver no projeto grandes áreas de atuação, foi 

considerada a dinâmica da paisagem, relacionando a conexão de fragmentos florestais e o regime hídrico da 

região. A ideia era subsidiar a elaboração do Plano de PSA da Região Metropolitana com base na produção de 

água em Imóveis de Agricultura Familiar levando-se em consideração diferentes habitats que compõe o equilíbrio 

hidrológico. Dessa forma, incluiu-se áreas públicas como zonas prioritárias para a conexão física. 

RVS BANHADO DOS PACHECOS 

 
Será priorizada a recuperação da Saibreira existente no 

Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (Unidade de 

Conservação Estadual de Proteção Integral). De acordo com 

o levantamento planialtimétrico realizado no Prada, a 

superfície total da área que se propõe recuperar, apresenta 

uma superfície de 84.200,00 m² (8,42 ha). Toda a área 

encontra-se nos domínios da Unidade de Conservação. 

Basicamente, as ações serão executadas onde atuam erosões 

superficiais severas na forma de voçorocas, considerando 

áreas a montante e jusante destes locais. Também nos locais 

onde se pretende readequar as características topográficas 

com a finalidade principal de conter os processos erosivos e 

proporcionar melhor estabilidade geotécnica além de parte 

das características bióticas do terreno, no que for possível.  O 

início da recuperação está previsto para 2020 em razão da 

necessidade indispensável de correção do solo antes da 

etapa do plantio.  

ALDEIA INDÍGENA VARZINHA 

 
Após o ajuste do Plano de Trabalho com a inclusão do Caraá, 

foi substituída uma área pública da Bacia do Gravataí para 

inclusão de uma área pública existente na Bacia dos Sinos. A 

Aldeia Varzinha de etnia Guarani Mbya, com superfície de 

776.276 hectares, regularizada e tradicionalmente ocupada, 

vem participando através da recuperação agroflorestal, que 

contribui para a produção de água do Arroio Varzinha, 

afluente do Rio dos Sinos e situado na outra parte do morro 

da Cascata da Nascente. Foram priorizadas as frutíferas 

nativas e a instalação de pomares para contribuir com a 

subsistência local. A área de recuperação alcança 140.520 m² 

e uma extensão de arroio de 801 metros. A área encontra-se 

bem conservada com uma taxa de ocupação consolidada de 

25 hectares do total de 776. Atualmente vivem na 

comunidade 8 famílias, ocorrendo uma migração para outras 

aldeias em razão da dificuldade do acesso. 

Além dos imóveis públicos destacados acima foram incluídas áreas menores, mas com importância para 

conexão das áreas em recuperação no município de Caraá, contemplando a recuperação ciliar rem igrejas, 

escolas e santuários. 
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Caraá 

458 Adesões 

Foi priorizada a mobilização de 

agricultores no Município de 

Caraá, pois caracteriza-se por 

uma cidade 100% agrícola, 

com mais de 90% de pequenas 

propriedades (abaixo de 4 MF). 

Além da caracterização 

Agrícola, é sem dúvida o maior 

produtor de água da Região 

Metropolitana.  

Glorinha 24 Adesões 

Santo Antônio 2 Adesões 

Os primeiros beneficiários do 

projeto são de Glorinha. Santo 

Antônio teve um número 

pequeno de adesões em razão 

da dificuldade de mobilização 

em um município com extensa 

área territorial. 

Gravataí 

50 Adesões 

A localidade de Morungava 

participa do projeto com 

imóveis situados na região, 

incluindo as comunidades de 

Santa Cruz, Passo do Vigário, 

Vira Machado e Portãozinho.  

Viamão 

5 Adesões 

Viamão é um dos municípios 

com o menor número de 

adesões. Muito próximo da 

Capital Porto Alegre, a zona 

rural sofre com a expansão da 

cidade e a perda da sucessão 

rural.    

  

PARTICIPAM DA INICIATIVA 5 

MUNICÍPIOS, SENDO 4 DA REGIÃO 

METROPOLITANA E 1 DO LITORAL. 

TODOS OS 5 ABASTECEM A 

REGIÃO METROPOLITANA DE 

PORTO ALEGRE 

Inicialmente, a área da proposta abrangia os municípios de 

Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha, 

caracterizados por uma paisagem que compõe um mosaico 

de ecossistemas urbanos, cenários de lavouras de arroz, 

campos e matas de restinga. Após ajuste do Plano de 

Trabalho, foi abrangida a Microrregião da Bacia dos Sinos, 

com a inclusão do Município de Caraá, caracterizado por 

minifúndios e uma cidade 100% agrícola. 

Municípios 

Envolvidos 
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Áreas em Recuperação 

Ao lado podemos verificar todas as etapas desenvolvidas no imóvel 

beneficiário do Sr. Jorge Bueno, situado no município de Caraá, na 

localidade do Alto Caraá, com 16,12 hectares, abaixo de 1 módulo 

fiscal (18 de acordo com o Incra no Município). Para participar da 

proposta, foi assinado pelo beneficiário o Termo de Adesão, 

realizado o CAR, elaborado o Prada, executado o plantio, sendo 

monitorada a recuperação antes do recebimento da próxima etapa 

do plantio. A ideia de parcializar o plantio, foi prevista para que as 

equipes pudessem acompanhar o cuidado dos agricultores com os 

serviços executados, valorizando assim, aqueles que desenvolvem 

a gestão compartilhada com o projeto. 

  

Na imagem ao lado visualizamos a área de 

recuperação de propriedade do Sr. Jorge Bueno. O 

beneficiário recebeu a visita in loco da Gestora do 

Projeto, Sra. Miriam Jean Miller do Fundo Nacional do 

Meio Ambiente e da Fiscal do Projeto, Sra. Francisca 

Sonally de Oliveira, do Serviço Florestal Brasileiro, em 

julho de 2019. A área foi isolada para conter fatores 

de perturbação na nascente (criação de animais) e de 

acordo com a imagem aérea, conseguimos visualizar 

as mudas plantadas e a instalação da cerca. A área de 

preservação permanente foi ampliada e enriquecida 

através do plantio agroflorestal. 

75% 

Isolamento  

Foi isolada 75% da área para a primeira 

etapa do plantio em 2019. Em 2020 será 

ampliado o isolamento para que seja 

realizada a segunda etapa do plantio 

agroflorestal.    

50% 

Enriquecimento 

O enriquecimento atendeu 50% da área e 

é realizado dentro da mata existente na 

app, com maior dificuldade para o 

desenvolvimento das mudas, mas 

indispensável para o sucesso da 

regeneração. 

28% 

Ampliação  

Apenas 28% da ampliação da área foi 

executada em 2019, em razão dos 

serviços de isolamento que demandaram 

tempo e envolvimento da equipe em mais 

de uma visita.   
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A implementação dos 392 projetos 

executados em 2019 correspondeu a 

estratificação do recorte geoespacial indicado 

na proposta, respeitando os limites hídricos, 

legais, domínios territoriais e pleno 

atendimento as zonas agroecológicas para 

otimização da restauração da paisagem 

hidroflorestal. 

                            

Plantio 

Os resultados das 362 áreas 

monitoradas foram bastantes 

satisfatórios, com bons indicadores de 

pegamento de mudas e controle de 

pragas. 

  

Monitoramento 

Em 2019 foram recuperados 303 hectares de áreas 

de preservação permanente através da ampliação, 

adensamento e enriquecimento agroflorestal. 

A média de área de recuperação por imóvel 

beneficiário, analisando as etapas conclusas. 

Indicou que 77% dos beneficiários 

recuperaram abaixo de 1 hectare. Dessa 

forma percebemos que serão necessários 

mais que 452 beneficiários visto que a média 

inicial na proposta do IEP, levou em 

consideração as informações técnicas sobre a 

Bacia do Gravataí, e após a alteração do Plano 

de Trabalho, com a inclusão do Município do 

Caraá, que concentra 85% dos beneficiários, 

houve uma redução deste percentual pela 

caracterização rural de “minifúndios”. 

Áreas em Recuperação 

Média x Área de Recuperação 

Destacamos que as ações de 2019 foram 

realizadas em 538 imóveis, que de alguma 

forma receberam os serviços realizados pelo 

projeto e participaram voluntariamente da 

iniciativa. O instituto ainda vem recebendo 

adesões, que são alocadas em lista de espera 

para execução do plantio em 2020. O 

interesse em participar aumenta com o 

decorrer das atividades, onde os agricultores 

começam a ganhar confiança e acreditar nos 

resultados da recuperação ciliar para a 

produção de água. 

538 imóveis envolvidos  
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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. A metodologia segue orientações do coordenador do viveiro, responsável por 

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. Além das mudas produzidas, o projeto prevê a 

aquisição de mudas frutíferas para os sistemas consorciados, com certificação de produção, para contribuir com 

o incremento de renda através da fruticultura.  

Germinação 

As sementes ficam nas 

sementeiras até 

germinarem. Algumas 

levam poucos dias e 

outras meses. 

Repicagem 

As mudas são transferidas 

para os sacos e ocorrem 

de acordo com o 

desenvolvimento de cada 

espécie. 

Manutenção 

A etapa de manutenção 

exige o manejo e o 

controle de praga até 

serem plantadas nos locais 

definitivos. 

Expedição 

A partir de 50 cm de 

altura, as mudas estão 

prontas para o plantio e 

são separadas conforme o 

agendamento. 
 

A etapa de semeadura abrange espécies nativas do bioma 

Mata Atlântica e algumas frutíferas para os sistemas 

agroflorestais.  Foram previstos 270 kg de sementes no 

projeto para garantir o alto grau de diversidade no plantio.  

Até o momento já foram produzidas mais de 50 espécies 

nestes 24 meses de operação do Viveiro Temporário. 

Semeadura e Germinação A  

A média de tempo das sementes nas sementeiras varia de 1 a 

4 meses. Durante este período são realizadas as ações de 

manutenção (irrigação e controle de pragas) até serem 

transferidas com reserva de nutrientes para os sacos plásticos. 

Os sacos tem variação de tamanho e micras e são utilizados 

de acordo com a espécie transplantada.  

Repicagem B 

 

A manutenção das mudas é uma das atividades mais 

importantes, pois em uma noite as formigas podem acabar 

com um trabalho de meses da germinação e repicagem.  

Dessa forma requer uma atenção especial principalmente com 

relação a irrigação e ao controle de pragas, que deve ser 

executado conforme a necessidade de cada espécie. 

Manutenção C  

Após concluída todas as etapas de produção, as mudas estão 

prontas para serem levadas as áreas de recuperação.  O 

transporte é realizado de carreta em períodos pré-

estabelecidos (quinzenal) e com o caminhão do projeto 

(semanal). São alocadas nas centrais de distribuição de acordo 

com a agenda do plantio e o cronograma de produção. 

Expedição D 
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Plantio Agroflorestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A etapa do plantio foi a mais aguardada, tanto para os executores e 

prestadores de serviços, como para os beneficiários.  Ocorreu de maio a 

dezembro de 2019, e envolveu tanto o plantio como o replantio quando 

identificado sua necessidade no monitoramento.  

Nesta primeira etapa foram plantadas mais de 20 espécies de frutas enxertadas e 

40 espécies nativas. As frutas foram adquiridas de viveiros cadastrados no projeto 

e as nativas produzidas pelo Viveiro Temporário. Também foram adquiridas 

espécies nativas ameaçadas e aquelas de crescimento tardio de produção. 

Pode-se dizer que o sucesso em 

conseguir tantos beneficiários ocorreu, 

principalmente, pela oferta de mudas 

frutíferas nos plantios agroflorestais.  Os 

agricultores estão acostumados com o 

plantio nativo, então, de uma certa forma, 

ter a possibilidade de plantar uma fruta 

que pudesse contribuir com a 

subsistência ou até mesmo, com o 

incremento de renda, cativou os 

agricultores. 

Frutas enxertadas como forma de 

despertar uma atividade rural 

 A ideia de incentivar a fruticultura em 

áreas de preservação permanente vem ao 

encontro do pensamento de 

aproximação entre o agricultor e o meio 

ambiente. Proporcionar opção para 

recuperar áreas improdutivas ou com 

baixa produtividade, através de sistemas 

consorciados, que demandam ações de 

manejo, acabaram por permitir um maior 

contato do beneficiário com a sua 

nascente, arroio ou sanga. 

Restauração florestal e conversão 

de áreas com baixa produtividade 

Apresentar diferentes espécies de árvores 

nativas também motivou os beneficiários 

a recuperar suas áreas de preservação 

permanente. Além do projeto dispor de 

mais de 50 espécies para o plantio, 

proporcionar ações de adensamento e 

enriquecimento contribuiu para que 

pessoas que não tivessem áreas 

disponíveis para ampliar a vegetação, 

pudessem participar para melhoramento 

da ecologia florestal da área existente. Em 

muitos casos, após a execução do plantio, 

os beneficiários manifestavam o interesse 

em ampliar a área no próximo ano (2020). 

Diversidade de Espécies e 

Frutíferas Nativas 

A escolha das espécies levou sem 

consideração o arranjo local existente em 

cada imóvel, além de considerar as 

características climáticas, hidrológicas e 

vegetacionais, sem esquecer da intenção 

individual de cada beneficiário em pedir 

aquelas que mais lhe interessavam. No 

projeto elaborado eram destacas as 

sugestões dos técnicos e do agricultor 

para a execução do plantio. Houve 

bastante procura por espécies frutíferas 

nativas que estão em alta para a 

produção agroindustrial, como cereja, 

açaí, uvaia, araçá e jabuticaba. 

Agroindústria, Turismo Rural e 

Arranjos Locais 
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Monitoramento das Áreas 

Durante o monitoramento foram levantadas as 

informações pertinentes ao cercamento, com o intuito 

de ampliar estas áreas na próxima etapa, para garantir 

melhores resultados após a finalização do projeto. 

Isolamento como fator de sucesso na 

recuperação florestal 

Os resultados do monitoramento foram bastantes 

satisfatórios, com bons indicadores de pegamento de 

mudas e controle de pragas. Situações externas também 

foram identificadas para qualificar a recuperação 

florestal e a responsabilidade compartilhada dos 

beneficiários, inclusive descrevendo sua permanência 

ou não para dar sequência as próximas etapas 

Gestão compartilhada das áreas em 

recuperação 

Foram registradas mais de 893 imagens de drone das 

áreas em recuperação e a gravação de mais de 100 

vídeos das comunidades participantes. 

Monitoramento aéreo das comunidades rurais 

participantes na primeira etapa 

Foram elaborados 362 relatórios 

de monitoramento em 2019. 

Destes, 25% não irá realizar a etapa 

de plantio em 2020, por já estarem 

concluídos, mas ainda receberão 

mais uma etapa de monitoramento 

para acompanhamento das ações 

de recuperação e manejo das 

áreas. 

A partir de 2020 todas as atividades 

serão realizadas em conjunto com 

o App Hidroflorestando. O 

monitoramento será realizado 

regularmente durante o período de 

plantio para compor a avaliação 

das etapas execução e da 

manutenção dos procedimentos 

implantados. 

25% 
Imóveis que manifestaram não querer 

plantar em 2020 por não possuírem 

áreas durante o monitoramento, 

  

O monitoramento foi executado de Outubro a Dezembro. Durante esta etapa, foram realizadas as ações de 

manejo, tratos culturais, capina e roçada. Além destas ações, foi preenchido o formulário de monitoramento das 

áreas com as informações imprescindíveis para qualificar o plantio no próximo ano. 

Monitoramento Aéreo  
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Adequação, Mobilização e Capacitação 
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Presencial Plataforma

Participação

Em 2019 foram realizados 9 cursos sobre Adequação 

Ambiental no Caraá no período compreendido entre Março e 

Abril. Os encontros ocorreram nas comunidades de Alto Caraá, 

Fraga, Padre Vieira, Alto Grota, Morro Agudo, Morro dos Dias, 

Passo Oswaldo Cruz, Rio do Meio e Vila Nova. Totalizaram 120 

participantes. O curso sobre adequação ambiental de 

propriedades rurais foi realizado com a parceria do Sindicato 

Rural de Caraá, a Federação dos Pequenos Proprietários e 

Trabalhadores Autônomos do RS e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural. Foram debatidos os aspectos conceituais, 

técnicos e legais sobre o tema, considerando as especificações 

do novo Código Florestal. 

O intuito foi difundir conceitos, processos e práticas de uso do solo. 

Observou-se ainda a necessidade de não somente informar acerca da 

legislação ambiental, mas de, simultaneamente, preocupar-se com a 

produtividade e os aspectos econômicos da Agricultura Familiar, 

facilitando a implantação de práticas ecológicas e agroflorestais. 

Tendo isso em vista, o curso englobou a adequação agrícola das 

propriedades rurais, pensando em agregar qualidade de vida e renda 

ao pequeno agricultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A necessidade de cooperação de agentes mistos, públicos e privados, em particular no conceito de articulação híbrida, 

condição indispensável para a consecução de resultados bem-sucedidos durante a execução do Plano de Trabalho, impulsiona 

a agenda de compromissos para que o papel institucional e técnico apresente resultados conclusivos no planejamento dos 

serviços ambientais para o abastecimento de água em regiões metropolitanas. 
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20    

Reuniões de 

Mobilização 

86 novas adesões e aumento do número 

de informações sobre o projeto 

42% da área de recuperação 

plantada do total previsto 

+ de 60 ações da Agenda Verde 

Azul cumpridas em 24 meses 

+ de 50% dos beneficiários ativos 

aptos para avançar o PSA 
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A Plataforma da Agenda Verde Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroflorestal.com.br 2018 2019 

Visualizações e acessos da plataforma 2165 3580 

Quantidade de arquivos de material fotográfico no servidor 250 820 

Quantidade de material multimídia publicado na plataforma 10 12 

Quantidade de solicitações através da página contato 120 50 

Quantidade de abas em funcionamento 9 10 

Ações de publicidade para divulgação da plataforma (Parceria Google) 1 2 

Acordos de Cooperação publicados 5 - 

Documentos publicados 12 5 

Agendas e cronogramas 2 5 

Total 2.574 4.484 

A plataforma web serve de canal oficial e encontra-se em plena operação. O site está disponível através do 

domínio www.hidroflorestal.com.br. O servidor vem sendo mantido durante a execução do projeto para informar, 

comunicar e divulgar as iniciativas, como um canal estratégico de mobilização, educação e capacitação, em 

especial, os compromissos da Agenda Verde Azul. 
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Resultados 

 

  

O projeto contempla 452 beneficiários. Destes, 306 cumpriram as etapas 

Prada/Plantio/Monitoramento. 104 cumpriram as etapas do Prada (sem plantio e 

monitoramento), sendo priorizados no início da agenda de 2020. 42 foram excluídos 

ou desistiram, destes, 40 cumpriram até a etapa do Prada (sem plantio e 

monitoramento), sendo programada uma última abordagem para permanência dos 

beneficiários para a realização do plantio. Além dos 452 imóveis, foram cadastradas 

86 novas adesões, destas 56 cumpriram as etapas de 

Adesão/Car/Prada/Plantio/Monitoramento e 30 demandam finalização das etapas 

de Car, Prada e Monitoramento. 

Total de beneficiários ativos: 496. Área de recuperação de 2019: 303,55 hectares (de 

acordo com o plano de trabalho, 2019 contemplava 40% do plantio com 284,04 hectares).  

Números acerca do material produzido em 2019: Foram elaborados 506 

Pradas, 392 Relatórios de Plantio, 375 Relatórios de Monitoramento. Os 

arquivos repassados ao IEP totalizaram 44.968, organizados em 4.453 

pastas. Foram registradas 36.659 imagens, destas 893 aéreas e 100 vídeos 

de monitoramento. Ainda, foram realizados 55 Cadastros no Car e a 

retificação de 12 imóveis no Sicar. Os arquivos de geoprocessamento das 

áreas em recuperação vêm sendo revisados para que em 2021 sejam 

distribuídos os mapas aos beneficiários na conclusão do Plano de PSA 

(segue modelo em anexo). 

Números acerca do material produzido 

77% dos beneficiários recuperaram áreas inferiores a 1 hectares; 13% 

recuperaram áreas  entre 1 e 2 hectares; e 10% recuperaram acima de 2 

hectares. 9% dos beneficiários desistiram de participar. 23% não 

participaram do plantio em 2019, mas serão prioritáriamente agendados 

para realizar a recuperação em 2020. Destes 23% que aguardam o plantio, 

40% necessita instalação de cerca, sendo necessário ajustar os recursos de 

isolamento, pois foram solicitados em quantidade inferior a demanda 

registrada pelo Prada. 73% dos beneficiários cadastrados já executaram 

pelo menos uma etapa do plantio e do monitoramento. Apenas 3% dos 

beneficiários que receberam o plantio não cuidaram das mudas, sendo 

identificados fatores como fogo, veneno e falta de capina para os resultados 

inferiores a média.  

Médias e Percentuais após a avaliação do 1 biênio 
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Visão de Futuro 

Arranjo para Pagamento pela Água 

 

   

O modelo de execução da proposta busca fomentar a integração de política públicas já existentes, com a intenção de elaborar 

uma matriz básica para funcionalizar o mecanismo de PSA, incluindo nos arranjos produtivos locais a relação entre a situação 

atual e visão de futuro. O nível de análise conduzida depende dos objetivos da avaliação, dos conhecimentos disponíveis e da 

equipe responsável pela sua execução. Em sua forma mais simples, a análise envolveu estimativas baseadas em valores de 

recuperação, sistematizados nos resultados do monitoramento e em outras formas de interação entre o publico beneficiário 

e o órgão executor. Além disso, almeja-se que no proximo biênio seja atingida a área de recuperação com um numero acima 

daquele proposto para os “beneficiários”. Além do cumprimento das metas, espera-se uma análise mais aprofundada para 

modelar e avaliar o impacto de cada uma das opções utilizadas na recuperação, com base na necessidade, tipo e potencial de 

cada área, alcance e disponibilidade do projeto no planejamento regional, custo econômico do modelo e às características de 

incidência de vetores jurídicos, institucionais, normativos e financeiros, já existentes e ainda, os oportunos. Para 

estabelecimento desse arranjo institucional, os projetos (PRADAS) apontaram os potenciais benefícios à produção de água e 

suas possíveis limitações. Como suporte aos referenciais técnicos revelados, serão necessários ainda, documentos setoriais 

para ampliar os resultados da META 3 (Elaboração do Plano de PSA) após a experiencia adquirida no primeiro ano de plantio.  

    
Após iniciadas as Metas 1 e 2 do Projeto, os esforços serão direcionados para a 

conclusão destas e o avanço na elaboração do Plano de PSA.  

PSA 

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. Pretende-se 

que ao final do segundo biênio, seja firmado o arranjo, 

indo além da sua elaboração, para motivar a 

continuidade de projetos como este, que abrangem 

desde a projeção ao planejamento pós recuperação. 
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Visão de Futuro 

Visão de Futuro 
 

Viveiro Temporário  

Nova Petrópolis 

Telefone 

(54) 981213761 e                

(54) 991938076 

E-mail: 

843478@etniaplanetaria.org 

 


