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Carlos Henrique Netto Vaz
presidente do Instituto Estadual  
do Ambiente (INEA)

Ana Lúcia Santoro
secretária de Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade (SEAS)

editorial

E
ventos recentes de seca e estiagem em 

grandes cidades brasileiras têm cha-

mado a atenção para a importância 

e a urgência da preservação das nos-

sas florestas e dos nossos recursos hídricos.  

Durante a crise hídrica de 2014, que atingiu 

o Estado do Rio de Janeiro e, em especial, a 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, um dos principais 

problemas apontados foi o quadro geral de 

baixa cobertura florestal nas áreas de manan-

ciais, sobretudo nas áreas de nascentes, de 

matas ciliares e no entorno de reservatórios.

Baseado nos princípios “usuário-pagador” e 

“provedor-recebedor”, o mecanismo de Pa-

gamento por Serviços Ambientais (PSA) tem 

ganhado cada vez mais força no Estado do 

Rio de Janeiro, por incentivar e recompen-

sar produtores rurais que adotam ações de 

conservação florestal, recuperam áreas de-

gradas e implementam práticas produtivas 

sustentáveis. Em 2011, quando foi emitido o 

Decreto nº 42.029, que institui Programa Esta-

dual de Pagamento por Serviços Ambientais 

do Rio de Janeiro, havia apenas um projeto de 

PSA em execução em um dos 92 municípios 

do estado. Hoje, em 2019, os nove projetos de 

PSA implementados em território fluminense 

beneficiam 18 municípios e mobilizam investi-

mentos de mais de R$ 40 milhões.  

Esta edição especial da Ineana vem contri-

buir para a sistematização das informações 

sobre as iniciativas de PSA no estado. Ao mes-

mo tempo que apresentam os resultados al-

cançados por meio desse mecanismo, os tra-

balhos incluídos neste número compilam as 

lições aprendidas a cada etapa dos projetos e 

algumas reflexões sobre os desafios a serem 

superados, o que torna este volume uma rica 

e importante fonte de referências para insti-

tuições, gestores, profissionais, pesquisado-

res e demais interessados pelo tema.

Abre a revista o artigo “Conexão Mata Atlânti-

ca-RJ: ações, resultados e perspectivas”, que 

descreve como o projeto, em execução no 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais, transformou a paisagem de 3.750 ha 

de áreas manejadas ao longo da porção flu-

minense da Bacia do Paraíba do Sul. Além de 

apresentar os objetivos gerais do Conexão 

Mata Atlântica – entre eles, promover a conec-

tividade de fragmentos florestais e a proteção 

de mananciais –, o artigo detalha todo o pro-

cesso de implementação do projeto no Rio de 

Janeiro, da definição do arranjo institucional 

à capacitação e implantação de unidades de-

monstrativas, sem deixar de citar os principais 

resultados e os aspectos da iniciativa que, se-

gundo os autores, podem ser aperfeiçoados.

O segundo trabalho, “Serviços Ambientais e 

Gestão dos Recursos Hídricos: a experiência 

em Rio Claro (RJ)”, trata do projeto Produto-

res de Água e Flores (PAF), um dos primeiros 



do país a utilizar o PSA como instrumento 

de gestão diretamente relacionado à oferta 

de serviços hidrológicos. Implementado em 

2009, em 74 propriedades rurais inseridas na 

Região Hidrográfica II (Guandu), o PAF já res-

taurou cerca de 500 ha de áreas antropizadas 

e mantém conservados mais de 4.000 ha de 

Mata Atlântica. Os desafios e as lições apren-

didas em dez anos de atividades são o desta-

que do artigo, que defende, por exemplo, uma 

regulamentação em nível federal para o PSA, 

o que, segundo os autores, daria mais segu-

rança e credibilidade aos projetos do gênero.

Na sequência, o artigo “CEIVAP e a construção 

de uma política de integração para a Bacia do 

Paraíba do Sul” aborda o Programa-piloto de 

Pagamento por Serviços Ambientais com Foco 

em Recursos Hídricos do Comitê de Integração 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(PSA-Hídrico CEIVAP). A iniciativa, lançada em 

2014, com o propósito de difundir o PSA como 

instrumento estratégico de conservação e re-

cuperação florestal, destinou cerca de R$ 13 

milhões a nove projetos executados na área de 

atuação de cinco comitês de bacia hidrográfi-

ca afluentes do Rio Paraíba do Sul. No trabalho, 

os autores compartilham alguns dos desafios 

enfrentados na gestão desse programa-piloto, 

tido como essencial para o amadurecimento da 

política de investimentos em infraestrutura ver-

de e serviços ambientais do CEIVAP.

Os artigos seguintes esquadrinham cinco dos 

nove projetos de pagamento por serviços am-

bientais executados com recursos do PSA-

-Hídrico CEIVAP: Águas da Mata Atlântica 2, 

implementado em 11 propriedades rurais do 

município de Petrópolis; Projeto-piloto de PSA 

com Foco na Conservação e Restauração de 

Recursos Hídricos na Sub-bacia do Rio Bana-

nal, do qual sete produtores da região de Barra 

Mansa participaram; Projeto de PSA Hídrico da 

Bacia do Rio Fagundes, executado por três co-

munidades dos municípios de Paty do Alferes, 

editorial

Paraíba do Sul e Areal; Projeto Rio Sesmaria - 

PSA Hídrico, que firmou contrato com cinco pro-

vedores de serviços ambientais do município 

de Resende; e Olhos d’Água, que, entre outras 

ações, promoveu o plantio de 5.631 mudas em 

sete propriedades do município de Carapebus, 

no Norte Fluminense.

Até o momento, o mecanismo de PSA já ga-

rantiu, no Estado do Rio de Janeiro, a con-

servação de 6.026 ha de Mata Atlântica e a 

restauração ecológica de outros 851 ha de 

remanescentes florestais em áreas estraté-

gicas para a proteção dos recursos hídricos 

e da biodiversidade. Ao todo, 290 proprietá-

rios rurais já aderiram ou participam de pro-

jetos de PSA. Dessa forma, esperamos que 

os trabalhos incluídos nesta edição ajudem 

a fortalecer a agenda dos serviços ecossis-

têmicos e ambientais em solo fluminense e 

a valorizar os avanços alcançados até aqui. 

G
us

ta
vo

 S
te

p
h

an



 

G
us

ta
vo

 S
te

p
h

an

Maria das Graças, produtora 
agroecológica e beneficiária do 
projeto Conexão Mata Atlântica 
em Barra do Piraí (RJ)
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Conexão Mata 
Atlântica-RJ:  
ações, resultados  
e perspectivas

Conexão Mata Atlântica-RJ:  
actions, results and perspectives

Resumo
Este artigo descreve as ações previstas e os resul-
tados alcançados pelo projeto Conexão Mata Atlân-
tica no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro edital 
resultou em 164 contratos celebrados que, além de 
abrangerem 1.781 ha de conservação, 260 ha de res-
tauração e 40,7 ha de conversão produtiva, totaliza-
ram o valor anual de R$ 1.034.075,16 em Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA). O resultado obtido 
atingiu 55% da meta de área manejada para repo-
sição e melhoria dos estoques de carbono e conser-
vação da biodiversidade. O valor líquido anual de 
PSA a ser recebido pelos provedores contemplados 
pelo programa variou de R$ 300,29 a R$ 15.369,36. 
O recurso do PSA foi investido pelos beneficiários na 
aquisição de implementos agrícolas, construção ou 
reforma de estruturas de apoio à atividade agrope-
cuária e no manejo das pastagens e do solo, contri-
buindo para a melhoria da capacidade de produção 
das propriedades. Houve, contudo, baixa adesão 
à adoção de sistemas silvipastoris e agroflorestais, 
sendo necessário maior investimento em ações de 
capacitação e assistência técnica para ampliar as 
áreas de conversão produtiva. 

Palavras-chave
Pagamento por Serviços Ambientais. Bacia do Rio Pa-
raíba do Sul. Mata Atlântica. Serviços Ecossistêmicos.

Abstract
This article describes planned actions and achieved 
results by “Conexão Mata Atlântica” project in the 
State of Rio de Janeiro. Until July 2019, 164 con-
tracts were signed covering 1.773 hectares of forest 
conservation, 268 hectares of forest restoration and 
42,9 hectares of productive conversion, totaling the 
annual amount of R$ 1.031.698,09 in payment for en-
vironmental services (PES). This result represents the 
achievement of 55.6% of the target managed area 
for biodiversity conservation and improvement of 
carbon stocks. The annual net amount of PES to be 
received by the providers ranged from R$ 300,29 
to R$ 15.369,36. The PES resource was invested by 
the beneficiaries in the purchase of agricultural im-
plements, construction or renovation of structures 
for agricultural activity and for the management of 
pasture and soil, contributing to the improvement of 
the production capacity of the properties. There was 
low adherence to the adoption of silvopastoral and 
agroforestry systems, requiring greater investments 
in training and technical assistance to expand the 
productive conversion areas.

Keywords
Payment for Environmental Services. Paraíba do Sul 
River Basin. Atlantic Forest. Ecosystem Services.

Silvia Marie Ikemoto; Mariana de Beauclair Domingues 
de Oliveira; Gilberto de Souza Pereira; Daniella 
Fernandes Barbosa; Marcelo Monteiro da Costa
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1. Introdução

O Projeto Recuperação e Proteção de Serviços 

de Clima e Biodiversidade no Corredor Sudeste 

da Mata Atlântica Brasileira, denominado Cone-

xão Mata Atlântica, é uma iniciativa do governo 

federal e dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Minas Gerais que visa recuperar e preservar ser-

viços ambientais do clima e da biodiversidade em 

áreas prioritárias na Bacia do Rio Paraíba do Sul e 

em unidades de conservação (UCs) e respectivas 

zonas de amortecimento no corredor sudeste da 

Mata Atlântica.  O projeto é financiado com recur-

sos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), 

por meio do Banco Interamericano do Desenvolvi-

mento (BID) – cerca de US$ 31,5 milhões –, e conta 

também com financiamentos paralelos dos par-

ceiros estratégicos – cerca de US$ 175,3 milhões –, 

totalizando US$ 206,8 milhões em recursos.

Com duração de cinco anos (2017-2021), o 

projeto visa promover a maior resiliência dos 

ecossistemas, a conservação de hábitats, o au-

mento da conectividade de fragmentos florestais, 

a segurança hídrica e o aumento dos estoques de 

carbono, com base em uma abordagem de ma-

nejo florestal sustentável e de mudança do uso da 

terra para produzir benefícios socioambientais 

e econômicos, estimular o desenvolvimento sus-

tentável das atividades agrícolas da região. Além 

disso, busca ampliar as políticas públicas de servi-

ços ambientais em execução na área de atuação 

e fortalecer as capacidades institucionais dos or-

ganismos públicos e privados envolvidos. 

O projeto Conexão Mata Atlântica é estrutura-

do em três componentes: o Componente 1, coor-

denado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), atua no de-

senvolvimento tanto de sistemas que monitorem 

mudanças no uso da terra quanto de serviços 

ambientais que manejem estoques de carbono e 

biodiversidade, estando ambos – sistemas e ser-

viços – associados à geração de base de dados 

sobre estoques e sumidouros de carbono, bio-

diversidade, gestão de recursos hídricos e de-

mais iniciativas relacionadas à área do projeto. 

 O Componente 2, por sua vez, visa implementar 

esquemas de pagamento por serviços ambien-

tais na Bacia do Rio Paraíba do Sul, nos estados 
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do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 

abrangendo duas modalidades: PSA Proteção, 

voltado para reservas florestais privadas; e PSA 

Uso Múltiplo, direcionado para agroecossiste-

mas e áreas de alta ação antropogênica. O Com-

ponente 3, desenvolvido no Estado de São Paulo, 

se concentra na melhoria da gestão e da sus-

tentabilidade financeira de unidades de conser-

vação e na formação de oportunidades para as 

famílias que vivem em zonas de amortecimento, 

por meio da implantação de esquemas de PSA, 

certificação de produtores e fortalecimento de 

cadeias de valor sustentável.

Este artigo descreve as ações previstas e 

resultados alcançados pelo Componente 2 do 

Conexão Mata Atlântica no Estado do Rio de Ja-

neiro, a partir da implantação do mecanismo de 

PSA Uso Múltiplo. 

2. Projeto Conexão Mata Atlântica no 

Estado do Rio de Janeiro

2.1 Arranjo institucional e parceiros

O arranjo institucional do projeto é definido 

pelo Acordo de Cooperação Técnica publicado 

no Diário Oficial da União n° 19, Seção 3, pági-

na 9, de 28 de janeiro de 2016, e pelo Convênio 

de Financiamento Não Reembolsável do GEF n° 

GRT/FM 14550-BR, celebrado entre a Fundação 

de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 

(FINATEC) e o BID, tendo a União, por intermé-

dio do MCTIC e dos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, e suas entidades vincu-

ladas como beneficiários dos recursos. O BID é 

administrador do Fundo Fiduciário dos recursos 

do GEF, e a FINATEC é o órgão executor (Figu-

ra 1). A instância deliberativa do projeto é o Co-

mitê de Coordenação Institucional (CCI), com-

posto por dois representantes, titulares e seus 

suplentes, indicados pelo MCTIC, pelos estados 

envolvidos e pela FINATEC. Cabe destacar que o 

primeiro desembolso de recursos do GEF ocor-

reu, efetivamente, em fevereiro de 2017, quando 

se deu o início oficial da execução do projeto.  

No Rio de Janeiro, o projeto é conduzido por 

uma Unidade Estadual de Gestão (UGE), for-

mada pela Secretaria de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade (SEAS), por meio do Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA), que é responsá-

vel pela coordenação geral da iniciativa, e pela 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Pesca (SEAPPA). A UGE tem o 

papel de coordenar, supervisionar e executar as 

atividades pertinentes ao projeto, além de ga-

rantir a devida aplicação dos recursos. 

O investimento previsto para o Rio de Ja-

neiro totaliza aproximadamente R$ 44 milhões, 

sendo US$ 4,3 milhões oriundos do GEF e R$ 

28,9 milhões de financiamento paralelo do go-

verno estadual, com recursos provenientes de 

medidas compensatórias para restauração flo-

restal monitoradas pelo INEA e investimentos do 

programa Rio Rural. 

 A operacionalização do projeto é realizada 

por três Unidades Executoras Locais (UELs), es-

critórios localizados na Região Hidrográfica do 

Médio Paraíba do Sul (UEL Valença/Barra do 

Piraí) e na Região Hidrográfica do Baixo Paraí-

ba do Sul e Itabapoana (UELs Italva/Cambuci e 

Varre-Sai/Porciúncula). Entre as principais ativi-

dades desenvolvidas por essas unidades, cabe 

destacar a divulgação dos editais de PSA e a 

mobilização de proprietários rurais o apoio e a 

assistência técnica aos beneficiários para ade-

quação ambiental, elaboração de propostas de 

adesão e implantação do plano de ação; elabo-

ração de relatórios de monitoramento e verifi-

cação para fins de pagamento; realização de 

ações de sensibilização, capacitação e difusão 

de boas práticas ambientais. 

Para alcançar seus objetivos e metas, o pro-

jeto conta, no Estado do Rio de Janeiro, com o 

apoio de diversos parceiros. A Empresa de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janei-

ro (EMATER-RIO) e a Fundação Educacional Dom 

André Arco Verde (CESVA/FAA) dão suporte ao 

projeto em atividades de mobilização, extensão 

rural, estruturação dos escritórios locais e im-

plantação e manutenção de unidades demons-
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trativas de sistemas silvipastoris e agroflorestais. 

A Fundação Grupo Boticário (FGB), por meio do 

Programa Oásis, presta apoio técnico para o for-

talecimento da política estadual de PSA, acelera-

ção de negócios de impacto e desenvolvimento 

da estratégia de sustentabilidade financeira do 

projeto. A Companhia Estadual de Águas e Esgo-

to (CEDAE), por sua vez, fornece mudas de es-

pécies nativas para implantação das práticas. Já 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) contribui em atividades de pesquisa 

relacionadas a serviços ecossistêmicos, PSA e 

manejo conservacionista do solo e da água na 

área de abrangência do projeto.

2.2 Planejamento e gestão do projeto

O projeto Conexão Mata Atlântica adota a me-

todologia de Gestão de Projetos para Resultados 

(PM4R) desenvolvida pelo BID, cujos foco e lógi-

ca são estruturados de acordo com os resulta-

dos e produtos, e não baseados nas atividades e 

no ciclo orçamentário (SILES & MONDELO, 2012). 

Figura 1 - Arranjo institucional do Projeto Conexão Mata Atlântica 

Fonte: Elaborada pelos autores

Unidades Executoras Locais

Órgão Executor dos 
recursos do GEF

Agência Financiadora Agência Implementadora

Parceiros 
Estratégicos

UEL Valença 
Barra do Piraí

UEL Italva 
Cambuci

UEL Varre-Sai 
Porciúncula

Execução

UGE Rio de Janeiro UGE Minas Gerais UGE São Paulo

Governo Federal
(Coordenação)

C1

C2 C2 C2 C3

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
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No Estado do Rio de Janeiro, o planejamento foi 

estruturado com base em dois principais pro-

dutos e 13 entregáveis.  O Produto 1 constitui a 

“restauração e melhoria dos estoques de carbo-

no nas áreas florestais e não florestais”, a partir 

da implantação da modalidade PSA Uso Múlti-

plo. Esse produto abrange atividades e entregas 

ordenadas em três etapas: 

• Etapa de planejamento: prevê como princi-

pais entregas a elaboração do plano de comu-

nicação, a seleção e priorização das áreas de 

atuação e intervenção, além da elaboração de 

diagnóstico socioambiental; 

• Etapa de mobilização e preparação: prevê como 

principais entregas a estruturação de uma unida-

de gestora estadual de projeto e três unidades 

executoras locais;

• Etapa de implementação e monitoramento do 

PSA Uso Múltiplo: prevê como principais entregas 

a publicação dos editais de PSA; a celebração 

de contratos com proprietários rurais; a capa-

citação de técnicos e proprietários rurais; a im-

plantação da conservação florestal, restauração 

ecológica e conversão produtiva; a elaboração 

de relatórios de supervisão e monitoramento; e 

o pagamento dos contratos de PSA. 

O Produto 2 compreende o desenvolvimen-

to de “mecanismos para avaliação, aprimora-

mento e continuidade do projeto”. Esse produto 

está diretamente relacionado ao fortalecimen-

to e ampliação das políticas públicas estaduais 

de PSA, e prevê como principal entrega ao final 

do projeto, elaboração e implantação de um 

sistema de sustentabilidade financeira do PSA 

Uso múltiplo.

Os indicadores de metas e resultados no 

Estado do Rio de Janeiro envolvem a imple-

mentação de um esquema de PSA Uso Múlti-

plo e a contratação de 1.500 ha de conserva-

ção de floresta nativa, 750 ha de restauração 

ecológica e 1.500 ha de conversão produtiva, 

totalizando 3.750 ha de áreas manejadas em 

terras privadas na porção fluminense na Bacia 

do Rio Paraíba do Sul.  

Ação de reflorestamento realizada pelo programa Água do Rio das Flores, parceiro do projeto, em Valença (RJ)
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2.3 PSA Uso Múltiplo

No Estado do Rio de Janeiro, o projeto tem 

como objetivo implementar o PSA Uso Múltiplo 

no âmbito do Programa Estadual de PSA, ten-

do como marco legal o Decreto Estadual n° 

42.029/2011. Os pagamentos serão realizados 

em terras privadas contempladas pelo projeto, 

mediante a comprovada realização de práticas 

e ações que favoreçam a conservação, manu-

tenção, ampliação ou restauração dos serviços 

ecossistêmicos em ecossistemas naturais e sis-

temas produtivos sustentáveis (Figura 2). Essa 

modalidade de PSA tem como principais objeti-

vos a geração e o incentivo ao manejo susten-

tável da paisagem florestal, reconhecendo três 

práticas elegíveis para PSA: 

a) Conservação de florestas: objetiva redu-

zir a fragmentação, estimulando a conectivida-

de dos corredores biológicos por meio da pro-

teção e regeneração de fragmentos florestais.  

O provimento de serviços ambientais é realiza-

do mediante ações de isolamento e cercamento, 

implantação de aceiros e enriquecimento dos re-

manescentes florestais. 

b) Restauração ecológica: é direcionada ao 

estímulo, recuperação e aumento da conectivi-

dade entre fragmentos florestais e à redução do 

efeito de borda, o que aumenta as áreas de flo-

resta e estimula a recuperação de áreas de alta 

importância para os recursos hídricos e para a 

conservação de biodiversidade. O provimento de 

serviços ambientais é realizado mediante ações 

de isolamento e cercamento, implantação de 

aceiros, recuperação do solo, controle de espécies 

invasoras ou exóticas e restauração florestal. 

c) Conversão produtiva: visa promover a con-

versão de áreas de baixa produtividade em siste-

mas de maior funcionalidade ecológica e econô-

mica, por meio do desenvolvimento de sistemas 

agroflorestais (Resolução INEA n° 134/2016), sil-

vipastoris ou consórcios florestais com compo-

nentes arbóreos de espécies nativas ou espécies 

nativas consorciadas com espécies exóticas.

 Evento de celebração dos pagamentos por serviços ambientais em Varre-Sai (RJ)
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2.4 Valoração de serviços ambientais

A metodologia de valoração para o PSA Uso 

Múltiplo no Estado do Rio de Janeiro adota como 

referência a metodologia do Projeto Oásis (FGB, 

2016). Os valores das parcelas anuais são defi-

nidos de acordo com o custo de oportunidade 

da terra, a área disponibilizada e os critérios que 

buscam estimular a adoção de práticas ambien-

tais e a gestão integrada da propriedade, con-

forme a equação apresentada a seguir.

VALOR DO PSA = X * {[(1+Nconserv)*Zconserv] + 

[(1+Nrest)*Zrest] + [(1+Nconvers)*Zconvers]}

Onde:

X = 25% do custo de oportunidade (R$ 405,00/ha/ano)

N = Valor da “Nota” atribuída para cada prática 

elegível em função da pontuação dos itens da tábua 

de cálculo (0 a 7), sendo:

Nconserv = nota obtida para conservação de florestas

Nrest = nota obtida para restauração ecológica

Nconvers = nota obtida para conversão produtiva

Z = Extensão territorial em hectares destinada a 

cada prática, sendo:

Zconserv = Extensão territorial em hectares de 

conservação de florestas

Zrest = Extensão territorial em hectares de res-

tauração ecológica

Zconvers = Extensão territorial em hectares de 

conversão produtiva

O custo de oportunidade representa o potencial 

ou a expectativa de geração de recursos em uma 

área com determinada atividade de uso do solo.  

O valor de referência para o custo de oportuni-

dade adotado é de R$ 405 (quatrocentos e cin-

co reais) por hectare ao ano, tendo como base 

o valor de arrendamento da terra para pecuária 

de baixo rendimento na área de abrangência do 

projeto. O valor de N varia de 0 a 7 e é obtido 

pelo somatório das notas dos critérios de ponde-

ração constantes na tábua de valoração, que re-

presentam atributos relacionados à conservação 

ambiental e à boa gestão da propriedade. Para 

o Edital n° 02/2018, foram adotados como crité-

rios o perfil da propriedade (agricultor familiar, 

tamanho do imóvel rural e percentual de vegeta-

ção excedente da reserva legal), o perfil da área 

Leandro Gonçalves, produtor de leite em Barra do Piraí, investiu os recuros do PSA na compra de um gerador de energia para 
conservar a produção
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de intervenção (se é área prioritária e se promove 

aumento de conectividade) e cuidados mantidos 

pelo proponente. Outro importante critério ado-

tado na tábua de valoração é o Índice de Susten-

tabilidade em Agroecossistemas (ISA) (Ferreira et 

al., 2012), que representa o diagnóstico do desem-

penho econômico, social e ambiental da proprie-

dade.  Um valor de N igual a zero (1+N=1) implica 

o pagamento de 25% do custo de oportunidade; 

e valor de N igual a 7 (1+N=8) implica o pagamento 

de até duas vezes (200%) o custo de oportunidade.  

Para o Edital n° 02/2018, foram acordados 

valores anuais mínimos e máximos de PSA. O va-

lor mínimo de R$ 1.200 era aplicado somente se 

o proponente contemplasse em sua proposta a 

adequação de, no mínimo, 50% do passivo de APP/

Reserva Legal ou 40% da área total do imóvel. 

 O valor máximo a ser pago a um proponente, 

em um mesmo imóvel rural, era de R$ 20.000. 

Com o intuito de estimular propostas de inter-

venções integradas na paisagem e investimen-

tos coletivos de salto tecnológico, também foi 

previsto o acréscimo de 30% no valor anual 

de PSA para propostas com intervenções entre 

propriedades limítrofes e para propostas con-

juntas de salto tecnológico envolvendo, no míni-

mo, três propriedades rurais. 

2.5 Salto tecnológico

A partir da incorporação da lógica de incenti-

vos adotadas pelo Programa Rio Rural, o projeto 

traz como inovação a exigência de que o benefi-

ciário do PSA faça a destinação integral do valor 

rec do a título de investimentos no imóvel rural e 

MODELO DE PSA

SALTO 
TECNOLÓGICO

ADESÃO VOLUNTÁRIA
(Contrato de PSA)

IMPLANTAÇÃO DE 
PRÁTICAS AMBIENTAIS

(conservação 
florestal, restauração 

ecológica ou 
conversão produtiva)

GERAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS 
(água, biodiversidade, 

carbono)

RECONHECIMENTO 

E PAGAMENTO

Aplicação do 
recurso do PSA

Figura 2 - Modelo de PSA Uso Múltiplo com Salto Tecnológico 

Fonte: Elaborada pelos autores14
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em tecnologias de produção, a partir da elabora-

ção da proposta de salto tecnológico (Figura 2).  

As práticas de salto tecnológico propostas de-

verão ser relacionadas à superação de garga-

los nas atividades produtivas ou à melhoria da 

qualidade ambiental dos imóveis rurais. Com 

essa inovação, espera-se que o projeto tam-

bém melhore a capacidade produtiva das pro-

priedades contempladas e as torne mais sus-

tentáveis economicamente. 

O projeto tanto oferece assistência técnica 

para a adequação ambiental do imóvel rural e 

a implantação das práticas ambientais elegíveis 

para PSA como promove serviços de extensão 

rural para investimentos em tecnologia de pro-

dução e gestão da propriedade na proposta de 

salto tecnológico. A proposta de Salto Tecnoló-

gico é parte integrante do contrato, sendo o seu 

cumprimento requisito obrigatório para o paga-

mento das parcelas consecutivas de PSA e para 

manutenção e/ou renovação do contrato de PSA.

2.6 Seleção e priorização de áreas de atuação

O objetivo da seleção e priorização das 

áreas foi identificar onde as ações do projeto 

podem contribuir com maior eficiência e efeti-

vidade para a recuperação de serviços ecossis-

têmicos relacionados ao clima, biodiversidade 

e recursos hídricos. Para tanto, o INEA executou 

três estudos, considerando diferentes objetivos 

e escalas de análise: (i) seleção de microbacias 

de atuação na Bacia do Rio Paraíba do Sul; (ii) 

hierarquização de nanobacias nas microbacias 

selecionadas; e (iii) indicação de áreas prioritá-

rias para intervenção (Quadro 1).

O primeiro nível de seleção e priorização cor-

respondeu à escolha das microbacias de atuação 

na Bacia do Rio Paraíba do Sul, unidades territo-

riais de planejamento e gestão que consideram 

critérios físicos (a área drenante de um rio), so-

ciais (a distribuição no território das comuni-

dades rurais) e políticos (limites municipais).  

Carlos Martins Rosa e a família com os equipamentos adiquiridos com recursos do PSA em Barra do Piraí (RJ) 
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A metodologia de seleção de microbacias adotou 

como critérios o mapeamento do percentual de 

área preservada, classificada por valores limiares 

(BANKS-LEITE et al., 2014), as áreas prioritárias 

para a conservação da flora endêmica (LOYOLA 

et al., 2018) e o grau de importância dos frag-

mentos florestais para a conectividade da pai-

sagem (PASCUAL-HORTA; SAURA, 2006). Além 

dessas informações, foi considerada a existência 

de projetos e programas ambientais, pois a exis-

tência de uma mobilização prévia e o estabele-

cimento de parcerias podem favorecer de forma 

significativa o desenvolvimento do projeto. 

Quadro 1 - Critérios de seleção e priorização de áreas em diferentes escalas e objetivos

Nome Seleção de microbacias
Hierarquização de  

nanobacias

Indicação de  

áreas prioritárias

Representação 

espacial

Função
Seleção da área de 

atuação do projeto

Definição de áreas  

prioritárias nas micro-

bacias para hierarqui-

zação de propostas

Indicação técnica das 

áreas para implanta-

ção das práticas de  

conservação, restau-

ração ecológica e con-

versão produtiva.

Instrumento
Manual operacional  

do projeto

Edital de  

seleção pública
Projeto técnico

Aspectos avaliados

Social (potencial de 

mobilização e adesão) 

e ambiental

(conservação da bio-

diversidade regional 

em longo prazo)

Ambiental (conservação 

dos mananciais e da 

biodiversidade regional 

em longo prazo)

Ambiental (conserva-

ção dos solos, da água 

e da biodiversidade 

local e demanda por 

adequação ambiental)

Unidade Microbacia Nanobacia -

Fonte: Elaborado pelos autores

O resultado da priorização abrangeu áreas 

estratégicas para a manutenção dos fragmen-

tos florestais de Mata Atlântica e dos recursos 

hídricos, distribuídas pela Região Hidrográfica 

do Médio Paraíba do Sul (RH III), na microbacia 

Rio das Flores (abrangendo parte dos municí-

pios de Valença e Barra do Piraí), e pela Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoa-

na (RH IX), nas microbacias Córrego Coleginho/

Olho d’Água (Italva), Valão Grande I, Córrego 

Caixa d'Água/ Valão Grande II (Cambuci), Var-

re-Sai (Varre-Sai) e Ouro (Porciúncula), con-

forme apresentado no Quadro 2 e na Figura 3.  
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Rio Paraíba do Sul

Valença

Barra do Piraí

Porciúncula

Cambuci

Varre-Sai

Italva

MICROBACIAS ATENDIDAS

Bacia do Rio Paraíba do Sul 
no Estado do Rio de Janeiro

Ouro

Varre-Sai

Córrego Coleginho/Olho d’Água

Córrego Caixa d’Água/Valão Grande II

Valão Grande I

Rio das Flores

Figura 3 -  Área de abrangência do projeto Conexão Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Elaborada pelos autores

Quadro 2 - Área de abrangência do projeto Conexão Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro

Área de abrangência

Região Hidrográfica Microbacias(s) Municípios(s) Área (ha)

Médio Paraíba do Sul (RH III) Rio das Flores

Abrange parcialmente 

os municípios de Barra 

do Piraí e Valença

16.993

Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RH IX)

Córrego Coleginho  

(Olho d’Água)

Abrange parcialmente o 

município de Italva
4.300

Valão Grande I
Abrange parcialmente o 

município de Cambuci

7.420

Córrego Caixa d´água  

e Valão Grande II
12.100

Varre-Sai
Abrange parcialmente o 

município de Varre-Sai
6.260

Ouro
Abrange parcialmente o 

município de Porciúncula
6.185

Total 7 microbacias 6 municípios 53.258

Fonte: Elaborado pelos autores
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As sete microbacias selecionadas correspondem 

à área total de 53 mil hectares. Com as metas de 

intervenção do projeto, espera-se conservar e 

recuperar quase 10% da área total das microba-

cias e promover impactos positivos no aumento 

da provisão de serviços ecossistêmicos.

O segundo nível da priorização envolveu 

a hierarquização e o mapeamento de áreas 

prioritárias. O resultado do mapeamento foi 

adotado no edital de seleção com o objetivo 

de incentivar a implementação das ações nos 

locais com maior probabilidade de efetividade. 

Porções do território das microbacias, deno-

minadas nanobacias, foram classificadas de 

acordo com o potencial mais expressivo para 

a proteção de mananciais de abastecimento 

e conforme a efetividade na recuperação de 

serviços da biodiversidade e do clima. O cru-

zamento dessas duas informações, com igual 

peso, resultou no ordenamento das nanobacias 

em uma escala de  prioridade de 0 a 10, para a 

implantação das ações (Figura 4).

O terceiro nível de priorização implicou a 

indicação de áreas prioritárias para interven-

ção. Esse mapeamento, utilizado como refe-

rência pela equipe técnica para orientação dos 

proprietários rurais, tem como objetivo indicar 

as áreas das propriedades rurais nas quais as 

ações de restauração, conservação e conversão 

produtiva poderiam contribuir para a recupera-

ção dos serviços ecossistêmicos. As indicações 

partem da necessidade de adequação às nor-

mas da Lei n° 12.651/2012, mas não se restringem 

às obrigações legais, tendo em vista a impor-

tância da conservação, da restauração ou do 

uso adequado e sustentável das áreas de faixa 

marginal, topo de morro e encostas declivosas 

e entre fragmentos para a regulação do ciclo hi-

drológico, conservação dos solos e aumento da 

conectividade ecológica (Figura 5).

Para subsidiar o planejamento e o desenvol-

vimento do projeto, elaborou-se o Diagnóstico 

Ambiental das Microbacias Rio das Flores, Valão 

Grande I, Córrego Caixa d’Água e Valão Gran-

Figura 4 - Hierarquização das nanobacias das microbacias Varre-Sai e Ouro 

Fonte: INEA, 201918
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Figura 5 - Áreas prioritárias para intervenção nas microbacias Varre-Sai e Ouro 

Fonte: INEA, 2019

de II, Córrego Coleginho (Olho d'Água), Ouro e 

Varre-Sai (INEA, 2019), tendo como base o Pla-

no Executivo de Microbacias (PEM). Na síntese, 

a publicação considerou o levantamento, a sis-

tematização e a análise de informações secun-

dárias sobre flora e fauna, o contexto climático, 

geológico, edáfico e geomorfológico e o estado 

dos recursos hídricos, de modo complementar ao 

Diagnóstico Socioeconômico do PEM. O estudo 

contribuiu, ainda, com a geração de dados primá-

rios, com destaque para o mapeamento do uso do 

solo e cobertura vegetal na escala 1:10.000, para 

o mapeamento de restrições legais e ambientais 

ao uso do solo e para a análise da paisagem com 

base em métricas e valores limiares.

2.7 Capacitação e implantação de unidades 

demonstrativas

Estão previstas atividades de capacitação 

ao longo de todo o projeto, dirigidas a técnicos, 

organizações parceiras e produtores rurais, vi-

sando qualificar e fortalecer a atuação das ins-

tituições e disseminar técnicas sustentáveis de 

produção e manejo dos recursos naturais.

Foram realizadas, até o agosto de 2019, sete 

capacitações das equipes, totalizando 112 técnicos 

instruídos acerca dos temas: conservação do solo 

e água; Cadastro Ambiental Rural (CAR); Sistema 

Estadual de Restauração Florestal (SEMAR); carto-

grafia, geoprocessamento, programação em geo-

tecnologias e mapeamento com drones; e mode-

lagem para valoração de serviços ecossistêmicos. 

No âmbito do Programa Rio Rural, foram realiza-

dos 2.446 eventos de capacitação de produtores 

rurais nos municípios abrangidos pelo projeto 

de 2016 a 2018, totalizando 7.768 participantes  

(Tabela 1). Os eventos promoveram reuniões, dias 

de campo, dias especiais, campanhas, excursões, 

intercâmbios e visitas técnicas, unidades demons-

trativas, seminários, cursos, treinamentos e ofici-

nas. Foram trabalhados os temas: organização 

rural, educação sanitária animal, associativismo e 
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cooperativismo, planejamento, manejo da produ-

ção pecuária, ações de base agroecológica, cré-

dito rural educativo, educação ambiental, manejo 

de recursos hídricos e naturais, pastejo rotaciona-

do, alimentação escolar, gestão de recursos hídri-

cos, manejo de agroecossistemas, manejo técnico 

de criações, mercado e comercialização, preparo 

e conservação do solo, área preservada e regula-

rização ambiental de propriedades rurais.

Em 2017, o projeto apoiou a implantação de 

uma Unidade Demonstrativa no Centro de Trei-

namento da EMATER-RIO (CENTERJ/RJ), no mu-

nicípio de Italva, visando disseminar técnicas 

sustentáveis de produção e manejo dos recursos 

naturais. No local, foram feitas, a análise , a corre-

ção de compactação e fertilidade do solo e a pro-

teção da área com cercamento e aceiros, tendo 

sido implantados dois sistemas de silvipastoreio 

para comparar o comportamento das espécies e 

o rendimento de cada um deles. 

Para 2019, está prevista a conclusão de uma 

segunda Unidade Demonstrativa de Sistema Silvi-

pastoril no Hospital Veterinário da CESVA/FAA, no 

município de Valença. O projeto pretende implan-

tar de unidades de estudo de práticas sustentáveis 

em áreas de produtores que, além de interesse, 

perfil de liderança, credibilidade e pro pensão à ino-

vação, concordem com a uti lização da sua proprie-

dade para a realização de visitas e dias de campo. 

2.8 Implantação do PSA Uso Múltiplo

A Figura 6 sintetiza os procedimentos reali-

zados para implementação do PSA Uso Múltiplo 

no Estado do Rio de Janeiro. Os participantes 

do projeto são selecionados por meio de edital 

de seleção pública, observando-se princípios de 

publicidade, transparência, isonomia e impes-

soalidade. O edital é elaborado pela Unidade 

Gestora Estadual do projeto e publicado pela 

FINATEC, órgão executor dos recursos do GEF.  

 Tabela 1 - Número de proprietários rurais capacitados pelo Programa Rio Rural  
nos municípios de atuação do Conexão Mata Atlântica

Municípios

Proprietários rurais capacitados  

por ano
Eventos realizados por ano

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Cambuci 430 658 390 57 128 126

Italva 615 601 327 175 181 105

Porciúncula 265 735 678 348 207 156

Varre-Sai 856 742 522 320 179 119

Barra do Piraí 251 489 209 82 166 97

Subtotal 2.417 3.225 2.126 982 861 603

Total 7.768 2.446

Fonte: Elaborada pelos autores
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O primeiro edital de seleção pública (Edital n° 

02/ 2018) foi publicado pela FINATEC em 27 de 

março de 2018, quando foi estabelecida a data 

limite de 31 de agosto de 2018 para submissão 

de propostas por proprietários ou possuidores 

de imóveis rurais interessados, contemplando, 

simultaneamente, todas as sete microbacias de 

atuação do projeto. 

As ações de mobilização envolveram a reali-

zação de 18 reuniões públicas de divulgação do 

edital, que contaram com um público estimado 

em quase mil participantes, além da divulgação 

do edital em diversos meios de comunicação (rá-

dio, jornais locais ou regionais, avisos etc.) e no 

site oficial do projeto, conforme o Plano de Co-

municação. A iniciativa promoveu o atendimento 

a 268 proprietários interessados, prestou apoio 

para elaboração de 169 propostas de adesão e 

apoiou a regularização ambiental de 61 imóveis 

rurais por meio de inscrição ou retificação do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

O edital recebeu 169 propostas de adesão. A se-

leção das propostas foi realizada em duas etapas. 

A primeira consistiu na habilitação documental e 

técnica, por meio da realização de sessão públi-

ca de abertura e análise da documentação e da 

proposta submetida. A segunda etapa resumiu-

-se na hierarquização das propostas habilitadas 

para posterior contratação, até o esgotamento 

dos recursos previstos no edital. 

A etapa da habilitação documental com-

preendeu a comprovação dos critérios de elegi-

bilidade definidos no edital. Foram consideradas 

elegíveis pessoas físicas ou pessoas jurídicas 

proprietárias ou possuidoras de imóveis rurais 

localizados nas microbacias selecionadas, lista-

das no Quadro 2. No caso de pessoas jurídicas, 

foram julgadas elegíveis apenas associações 

ou cooperativas relacionadas à produção rural, 

produtores rurais ou representantes de comuni-

dades tradicionais. Além disso, foram adotados 

como critérios de elegibilidade a inscrição do 

imóvel rural no Sistema Nacional do Cadastro 

Ambiental Rural (SICAR), a comprovação da re-

lação de propriedade, domínio ou posse legal 

do imóvel, a regularidade do imóvel rural com 

Publicação 
do Edital de 

seleção pública

Mobilização de 
proprietários 

rurais

Apoio para 
elaboração de 
proposta de 

adesão

Submissão da 
proposta de 

adesão

Habilitação 
documental e 

técnica

Hierarquização 
das propostas 

habilitadas 

Publicação do 
resultado final e 
prazo recursal

Celebração de 
contrato

Assist. técnica 
e acompanh. do 
Plano de Ação 

(contínuo)

UGE (INEA/SEAPPA) e UEL BENEFICIÁRIO (PROVEDOR) FINATEC

Execução do Plano 
de Ação (contínuo) 

e elaboração de 
relatório (anuall)

Verificação do 
cumprimento do 
contrato (anual)

Pagamento de 
PSA (anual)

Figura 6 - Fluxograma de implementação do PSA Uso Múltiplo

Fonte: Elaborado pelos autores
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a legislação ambiental, a comprovação de regu-

laridade fiscal e trabalhista, bem como a adim-

plência em programas patrocinados pelo INEA 

ou SEAPPA.  A habilitação técnica contemplava a 

submissão do Plano de Ação para prestação de 

serviços ambientais (práticas propostas, área 

de intervenção e cronograma executivo) e da 

proposta de salto tecnológico (plano de aplica-

ção de recursos de PSA), em consonância com 

as diretrizes e regras do edital. 

Para os proponentes habilitados, a hierar-

quização das propostas utilizou critérios so-

cioeconômicos e ambientais, considerando a 

importância das áreas para provisão de serviço 

ecossistêmicos, o grau de adesão do proprie-

tário ao projeto técnico recomendado, áreas 

contíguas e propostas coletivas na microbacia. 

O edital atribuiu maior pontuação aos agricul-

tores familiares (art. 3º da Lei nº 11.326/06) ou 

pequenos proprietários rurais (Lei nº 8.629/93) 

de imóveis localizados em áreas prioritárias na 

microbacia (Figura 5); aos proprietários que já 

implantaram as práticas elegíveis de PSA no 

imóvel às propostas conjuntas limítrofes e/ou 

complementares; maior abrangência da pro-

posta em relação à área do imóvel; maior abran-

gência da proposta de conversão produtiva em 

relação à área de uso consolidado; às propos-

tas com maior abrangência em relação à área o 

imóvel; às propostas com maior abrangência de 

conversão produtiva em relação à área de uso 

consolidado; às propostas com maior abrangên-

cia em termos de restauração ecológica em re-

lação ao passivo ambiental; e aos imóveis com 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

ou localizados em Zona de Vida Silvestre (ZVS) 

de APA ou em Zona de Amortecimento de Uni-

dade de Conservação de Proteção Integral. 

A análise de habilitação e hierarquização foi 

realizada pela Comissão de Seleção, composta 

por representantes do INEA, SEAPPA e FINATEC. O 

resultado final foi publicado pela FINATEC em 25 

de setembro de 2018. Das 169 propostas submeti-

das, 165 foram habilitadas e hierarquizadas, qua-

tro foram inabilitadas, e houve uma desistência. 

Com isso, foram celebrados 164 contratos, abran-

gendo 1.781,8 ha de conservação, 260,2 ha de res-

tauração e 40,7 ha de conversão produtiva, e o 

valor anual de aproximadamente um R$ 1 milhão 

em PSA, conforme apresentado na Tabela 2. 

José de Almeida, produtor de café e apicultor, mantém uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) em sua proprie-
dade e é beneficário do projeto em Varre-Sai (RJ)
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O resultado obtido alcançou 55,1% da meta 

de área manejada para reposição e melhoria dos 

estoques de carbono e conservação da biodiver-

sidade, com superação da meta de conservação 

(118% da meta) e atingimento de 33% da meta 

de restauração, resultados considerados satisfa-

tórios para o primeiro edital de PSA e o segundo 

ano de execução do projeto. Constatou-se uma 

baixa adesão à prática de conversão produtiva 

no primeiro edital de PSA. Entre as principais bar-

reiras para ampliação desses sistemas, é possível 

citar a maior demanda por assistência técnica, 

falta de conhecimento, limitada utilização desses 

sistemas produtivos e dificuldade de acesso ao 

crédito rural (RIBASKI et al., 2001; SCHEMBERGUE 

et al., 2017). Dessa forma, um maior foco deverá 

ser destinado a ações de capacitação, assistên-

cia técnica e difusão dos consórcios florestais, 

sistemas silvipastoris e agroflorestais, de modo 

a aumentar o atingimento da meta de conversão 

produtiva nos próximos editais. 

Em relação ao perfil de produção dos be-

neficiários contratados, a pecuária predomina 

como principal atividade primária exercida por 

eles, com destaque para a pecuária de produ-

ção de leite, nas microbacias Valão Grande I, 

Córrego Caixa d’Água e Valão Grande II, e para 

a pecuária de corte, nas microbacias Rio das 

Flores e Coleginho (Olho d’Água). Nas microba-

cias Ouro e Varre-Sai, predomina a agricultura, 

com grande destaque para a cafeicultura. As 

microbacias Rio das Flores e Varre-Sai são as 

que têm maior diversidade de atividades pri-

márias, apresentando categorias que não se 

encontram representadas nas demais, como o 

turismo e a silvicultura. As microbacias Valão 

Tabela 2 – Resultado do Edital FINATEC n° 02/2018 – PSA Uso Múltiplo por microbacia

Município Microbacia Valor de PSA
Conservação 

(ha)

Restauração 

(ha)

Conversão 

produtiva 

(ha)

Contratos 

assinados

Varre-Sai Varre-Sai R$ 245.868,32 402,59 15,90 23,44 39

Porciúncula Ouro R$ 174.481,40 189,29 9,67 12,18 38

Italva

Córrego  

Coleginho 

(Olho d’Água) 

e Valão  

Grande II

R$ 125.953,72 237,56 3,65 0 28

Cambuci

Valão Grande 

I e Córrego 

Caixa d’Água

R$ 162.868,04 306,1 0,27 0 20

Valença
Rio das   

Flores

R$ 266.073,09 555,71 226,35 3,55 30

Barra do 

Piraí
R$ 58.830,59 90,55 4,37 1,51 9

Total 7 microbacias R$ 1.034.075,16 1781,81 260,21 40,68 164

Fonte: Elaborada pelos autores
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Grande I, Córrego Caixa d’Água e Valão Grande 

II apresentam a maior proporção de produto-

res que desenvolvem atividades secundárias e 

terciárias (cerca de 60%), sendo a combinação 

mais comum a pecuária de corte, leite e a oleri-

cultura. A microbacia Rio das Flores se destaca 

pela diversidade de atividades secundárias e 

terciárias, como o artesanato, a agrofloresta e a 

criação de cavalos, porcos e peixes.

O valor líquido anual disponibilizado pelo 

PSA para o pagamento aos provedores variou de  

R$ 300,29 a R$ 15.369,36, valores mínimo e máxi-

mo pagos pelo projeto por imóvel rural, descon-

tados impostos e tributos (Tabela 3). 

Os investimentos em salto tecnológico foram 

muito variados, totalizando 192 ações incentiva-

das, que, para fins de análise, foram agrupadas 

em 15 classes (Figura 7).  A maior parte dos re-

cursos foi investida na melhoria da capacidade 

produtiva, principalmente na aquisição de imple-

mentos agrícolas, na construção ou reforma de 

estruturas de apoio à atividade agropecuária e 

no manejo das pastagens e do solo. Quase 10% 

das ações incentivadas envolveram a aplicação 

dos recursos em práticas ambientais, tais como 

a implantação de sistemas silvipastoris, siste-

mas agroflorestais (SAFs) e agricultura orgânica, 

além de aquisições de mudas e cercamento para 

fins de conservação ou restauração florestal.

Até julho de 2019, foi autorizado o paga-

mento de 160 propriedades, mediante o rece-

bimento de relatório de implantação e a ve-

rificação do cumprimento do Plano de Ação 

previsto no contrato de PSA, totalizando o valor de  

R$ 1.015.516,24 pago em PSA. O monitoramento 

e a avaliação das ações de restauração florestal 

seguem a metodologia e parâmetros da Resolu-

ção INEA nº 143/2017, e os pagamentos são condi-

cionados ao cumprimento do Plano de Ação para 

prestação de serviços ambientais e da proposta 

de salto tecnológico, mediante apresentação de 

relatório de implementação do plano de ação e 

verificação durante vistorias de campo realiza-

das pelas equipes das UELs.

Tabela 3 - Valores médios, mínimos, máximos e desvio padrão do valor anual de PSA a ser 
recebido pelos provedores contratados no Edital n° 02/2018

Microbacias Média (R$) Desvio padrão (R$) Mínimo (RS) Máximo (RS)

Córrego Coleginho 3.874,00 3.712,36 1.087,43 15.369,36

Ouro 3.495,94 3.670,69 997,86 15.369,00

Rio das Flores 6.965,14 5.416,46 300,29 15.396,36

Valão Grande I, Córrego  

Caixa d’Água e Valão Grande II
5.281,98 4.812,70 1.200,00 15.369,36

Varre-Sai 5.005,47 4.908,27 352,35 15.369,36

Fonte: Elaborada pelos autores
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Sistema silvipastoril, agrofloresta,  
agricultura orgânica, ILF

Geração de energia

Aquisição de ordenhadeira ou tanque 
de resfriamento

Construção, reforma ou melhoria  
de galpão

Aquisição de mudas

Cercamento para fins de conservação  
ou recuperação

Implantação ou manutenção de  
área produtiva

Aquisição de carreta, trator, microtrator 
e/ou acessórios relacionados

Implantação, manutenção ou adequação 
da infraestrutura de irrigação
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Colheita e processamento do café  
(terreiro, secador, soprador)

Manejo dos solos (terraplanagem,  
descompactação, correção ou adubação)

Construção, reforma ou melhoria do  
curral, cachos ou chiqueiro

Formação, reforma e/ou divisão  
de pastagem

implementos agrícolas (cultivador,  
pulverizador, plantadeira, roçadeira)

Figura 7 -  Ações incentivadas por meio da destinação dos recursos do PSA (salto tecnológico)

Fonte: Elaborada pelos autores 25
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3. Conclusões

O projeto Conexão Mata Atlântica além de 

contribuir para ampliar e fortalecer o Programa 

Estadual de Pagamento por Serviços Ambien-

tais, que passou a contemplar mais sete micro-

bacias e seis municípios fluminenses  beneficia-

dos por esse instrumento, constitui o primeiro 

e único projeto de PSA no estado relacionado 

aos serviços de conservação da biodiversidade 

e manejo dos estoques de carbono. A iniciativa 

traz como importante contribuição teórica o de-

senvolvimento de método de seleção de áreas 

prioritárias para aumento da provisão de servi-

ços ecossistêmicos, por meio de análise multi-

criterial e multiescalar.

Com base nas lições aprendidas no Progra-

ma Estadual de PSA, no Programa Rio Rural e 

na integração de estratégias das políticas es-

taduais de meio ambiente e agricultura, foram 

apresentadas algumas inovações em relação às 

abordagens tradicionais de PSA. A primeira de-

las é a adoção da conversão de áreas de baixa 

produtividade em sistemas produtivos de maior 

funcionalidade ecológica e econômica (sistemas 

agroflorestais,  silvipastoris e consórcios flores-

tais) como uma prática elegível, para além das 

práticas de conservação e restauração florestal. 

A segunda inovação é a destinação obrigatória 

dos recursos do PSA recebidos pelos provedores 

em investimentos para melhoria da capacidade 

produtiva e da sustentabilidade econômica das 

propriedades associadas à assistência técnica 

e extensão rural.

O salto tecnológico tem se mostrado uma 

estratégia oportuna para enfrentar um contex-

to de reduzido nível tecnológico dos sistemas 

de produção, com baixa produtividade mé-

dia por hectare no meio rural e consequente 

pressão sobre os recursos e áreas naturais, ga-

rantindo, assim, maior sustentabilidade social, 

econômica e ambiental da propriedade. Além 

da melhoria das condições de produção, foi 

constatado, ainda, o investimento de parte dos 

recursos do PSA pelos proprietários beneficia-

Os produtores rurais beneficiadas pelo projeto recebem placas que valorizam a propriedade como prestadora de serviços 
ambientais
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dos na ampliação de áreas de conservação e 

recuperação ambiental e na adoção de boas 

práticas. No entanto, essa abordagem implica 

uma maior complexidade de execução e a ação 

coordenada de equipes de extensão rural, con-

servação e recuperação ambiental. O modelo 

tem se mostrado viável, levando em considera-

ção a parceria e atuação integrada das equi-

pes do INEA, SEAPPA e EMATER-RIO. 

Compreende-se que o PSA de curto prazo, 

limitado ao período de duração do financia-

mento do GEF, pode ser insuficiente para pro-

mover a sustentabilidade das propriedades ru-

rais, requerendo a sustentabilidade do modelo 

de PSA a médio e longo prazo. Dessa forma, 

dentre os próximos passos, além da busca pela 

continuidade e ampliação dos contratos e inter-

venções no âmbito do PSA Uso Múltiplo, estão 

previstas ações estruturantes para melhoria de 

padrões ambientais das propriedades rurais e 

de seus processos de produção, visando a uma 

maior sustentabilidade socioeconômica e am-

biental das propriedades. Entre elas, podem 

ser citadas a maior assistência e investimento 

para agregação de valor dos produtos agrope-

cuários de base sustentável e maiores esforços 

em ações de capacitação, assistência técnica 

e difusão da conversão produtiva, de modo a 

ampliar ações de recuperação de pastagens e 

a adoção dos sistemas silvipastoris e agroflo-

restais na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O produtor rural Ricardo Nunes recuperou 7 Km de mata ciliar e foi contemplado pelo PSA
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Notas

1 Tábua de valoração para valoração 

do PSA - Anexo 7, Edital FINATEC 02/2018.  

Disponível em: http://www.finatec.org.br/site/ 

wpcontent/uploads/2018/03/edita l_PSA_ 

002_2018.pdf

2 Site oficial do projeto: www.inea.rj.gov.br/ 

conexaomataatlantica
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Serviços Ambientais e 
Gestão dos Recursos 
Hídricos: a experiência 
em Rio Claro (RJ)

Resumo
Em 2009, foi implementado, na Região Hidrográ-
fica II – Guandu, um projeto-piloto de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA), denominado Pro-
dutores de Água e Floresta (PAF). Desenvolvido no 
município de Rio Claro, o PAF tem como objetivo 
incentivar, mediante compensação financeira, os 
agentes que atuam na proteção e/ou recuperação 
dos recursos naturais, contribuindo, assim, para a 
provisão de serviços ecossistêmicos. Atualmente, o 
projeto conta com a participação de 74 proprieda-
des rurais, as quais são responsáveis pela conser-
vação de 4.098,07 ha de Floresta Atlântica e pela 
restauração de 506,74 ha de áreas antropizadas. 
Entre as muitas lições aprendidas durante os dez 
anos de experiência do PAF, é possível destacar: 
a importância de o projeto contemplar a adoção 
de práticas conservacionistas em áreas destina-
das à produção agropecuária; o estabelecimento 
de uma metodologia de valoração de fácil com-
preensão por parte dos participantes e que mo-
tive um manejo mais sustentável da propriedade; 
e a utilização de técnicas de restauração menos 
onerosas e com maior potencial para envolver os 
produtores rurais. Por ser uma ferramenta de ges-
tão inovadora, muitas questões permanecem não 
respondidas. Portanto, é fundamental que ocorra 
sua regulamentação em nível federal, o que trará 
mais segurança e credibilidade aos projetos.

Palavras-chave
Produtores de Água e Floresta. Serviços Hidrológicos. 
Comitê Guandu. Região Hidrográfica II – Guandu. 

Abstract
In 2009 it was implemented in the Hydrographic 
Region II - Guandu a Payment for Environmental 
Services (PES) pilot project called Water and For-
est Producers (PAF). Developed in Rio Claro munic-
ipality, the PAF project aims to encourage agents 
that act in the protection and/or recovery of natu-
ral resources through financial compensation thus 
contributing to the provision of ecosystem services. 
The project has 74 rural properties currently partic-
ipating, which are responsible for the conservation 
of 4,098.07 ha of Atlantic Forest and for the res-
toration of 506.74 ha of anthropized areas. Many 
lessons have been learned along the project’s 10 
years’ experience, amongst which we can highlight: 
the importance of contemplating the adoption of 
conservation practices in areas destined to agricul-
tural production; the establishment of a valuation 
methodology that is easily understandable by par-
ticipants and which motivates a more sustainable 
management of the property; and the use of less 
costly restoration techniques with greater potential 
to involve rural producers. Many issues remain un-
answered as it is an innovative management tool. 
Therefore, it is fundamental that a federal level reg-
ulation happens, which will bring more security and 
credibility to the projects.

Keywords
Water and Forests Producers. Hydrological Services. 
Guandu Committee. Hydrographic Region II – Guandu.
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19 1. Introdução

A sobrevivência e o bem-estar do ser humano 

dependem dos ecossistemas e dos serviços que 

esses oferecem, como a regulação do clima na 

Terra, o controle contra a erosão, o provimento 

de alimentos e recursos hídricos, a ciclagem de 

nutrientes, a formação dos solos, a manutenção 

do ciclo das chuvas, a proteção da biodiversida-

de e contra desastres naturais, os elementos cul-

turais, a beleza cênica e a manutenção de recur-

sos genéticos (MMA, 2011). Contudo, estima-se 

que cerca de 60% dos serviços ecossistêmicos 

têm sido degradados ou utilizados de forma não 

sustentável (MEA, 2005).

Como estratégia para manutenção e me-

lhoria da provisão de serviços ecossistêmicos, 

por muito tempo foram utilizados, exclusiva-

mente, mecanismos de comando e controle 

que se caracterizam pelo uso de penalizações 

como forma de impor mudanças no compor-

tamento do agente gerador de algum impacto 

ambiental (MOTTA, 2005; VEIGA NETO, 2008). 

Como alternativa a esses mecanismos, e se uti-

lizando de outras metodologias, diversos pro-

jetos de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA) surgiram no Brasil na última década. O 

PSA é um instrumento econômico de gestão 

ambiental definido por Wunder (2005) como 

uma transação voluntária por meio da qual um 

serviço ambiental é comprado de um provedor, 

sob a condição de que este garanta a provi-

são daquele. A voluntariedade e a recompen-

sa às boas práticas ambientais inerentes aos 

projetos de PSA  diferenciam esse mecanismo 

de instrumentos de comando e controle (WUN-

DER, 2007; FIDALGO et al, 2017). O PSA tem po-

sição de destaque não apenas pelo potencial 

de apoiar a proteção e o uso sustentável dos 

recursos ambientais, mas, também, por possi-

bilitar melhorias na qualidade de vida de pro-

dutores rurais (MMA, 2011).

De acordo com o Plano Estratégico de Re-

cursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (PERH-

-GUANDU, 2018), entre os principais desafios 

para a gestão e manejo dessa região hidrográfica 

está a perda de cobertura florestal, que acelera 

a degradação dos solos e, por conseguinte, dos 

recursos hídricos. As queimadas e a substituição 

da floresta por pastagens ou outro uso econômi-

co são as principais causas desse quadro. 

Nesse cenário, como estratégia para a gestão 

eficiente e sustentável dos recursos hídricos, foi 

implementado, em 2009, na Região Hidrográfica 

II – Guandu (RH II – Guandu), um projeto-piloto de 

PSA denominado Produtores de Água e Floresta 

(PAF). O PAF foi uma das primeiras iniciativas no 

país a utilizar o PSA como instrumento de ges-

tão diretamente relacionado à oferta de serviços 

hidrológicos, os quais são entendidos como os 

benefícios produzidos pelos ecossistemas ter-

restres no que tange aos processos hidrológicos 

(LELE, 2009; DUKU et al., 2015).

Desenvolvido em área de relevante interesse 

para a proteção e recuperação de mananciais 

(INEA, 2018), o objetivo do projeto é incentivar, 

mediante compensações financeiras e não finan-

ceiras, os agentes que comprovadamente contri-

buem ou implementam práticas para a proteção 

e/ou recuperação dos recursos naturais, poten-

cializando, assim, a geração de serviços ecossis-

têmicos e provendo benefícios à região hidrográ-

fica de atuação do Comitê Guandu/RJ. Espera-se 

que, com a continuidade do projeto, inúmeros 

benefícios sejam alcançados, em curto, médio e 

longo prazos, como: 

• O aumento da cobertura florestal da Mata 

Atlântica na RH II – Guandu;

• A melhoria da qualidade da água mediante a 

redução de sólidos suspensos oriundos da ero-

são do solo, e, consequentemente, a redução 

dos custos no tratamento da água no que tan-

ge à turbidez;

• A manutenção da recarga de aquíferos mediante 

o aumento das taxas de infiltração de água no solo;

• O controle das vazões de pico, com a conse-

quente redução da ocorrência de enchentes;

• A disseminação da cultura de preservação de 

recursos naturais.
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192. Materiais e métodos

2.1. Área de abrangência do projeto

O PAF foi inicialmente implementado na mi-

crobacia do Rio das Pedras/Papudos, localizada 

em Lídice, distrito do município fluminense de 

Rio Claro. Com cerca de 5.000 ha, essa micro-

bacia compreende a região de cabeceira do Rio 

Piraí. Nos anos de 2014 e 2015, a área de abran-

gência do projeto foi estendida a  toda a região 

do município de Rio Claro inserida na RH II - 

Guandu, passando a contemplar as sub-bacias 

Alto Piraí, Médio Piraí e Represa de Ribeirão das 

La jes (Figura 1). Como critérios para a escolha 

das áreas do projeto, foi levada em consideração 

a importância delas para a produção de água e 

para a biodiversidade.  A região escolhida en-

contra-se no corredor ecológico Tinguá-Bocaina 

e contribui com aproximadamente 11% do volu-

me de água do Sistema Guandu, principal fonte 

de abastecimento da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (CASTELLO BRANCO, 2015).

2.2. Metas estabelecidas

Antes da implementação do projeto, foi rea-

lizado um diagnóstico na microbacia do Rio das 

Pedras/Papudos, por meio do qual foram identi-

ficados 3.343 ha de florestas para conservação 

e 335 ha de áreas prioritárias para restauração 

florestal (CASTELLO BRANCO, 2015). Como prio-

ritárias para restauração, foram consideradas as 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) des-

providas de cobertura florestal localizadas no 

entorno de corpos d’água, além das áreas pro-

pícias à interceptação de nevoeiros, comuns na 

parte alta da bacia. Dessa forma, estabeleceu-se 

Figura 1 - Área de abrangência do projeto de PSA Produtores de Água e Floresta

Fonte: Elaborada pelos autores
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como meta a conservação e a restauração da to-

talidade dessas áreas em um horizonte de cinco 

anos, mediante o alcance de metas intermediá-

rias anuais, conforme mostra a Figura 2.

2.3. Arranjo institucional

Para gestão e acompanhamento do projeto, 

foi assinado, em 2009, um Termo de Cooperação 

Técnica (TCT) entre o Comitê Guandu, a Prefei-

tura de Rio Claro – por meio da Secretaria Muni-

cipal de Meio Ambiente –, a Secretaria de Estado 

do Ambiente (SEA) do Rio de Janeiro, o Institu-

to Estadual do Ambiente (INEA) e as organiza-

ções não governamentais (ONGs) The Nature  

Conservancy (TNC) e Instituto Terra de Preser-

vação Ambiental (ITPA). Esse conjunto de insti-

tuições constituiu a Unidade Gestora do Projeto 

(UGP), que, por muito tempo, foi a instância de 

gestão do PAF. Entre as funções da UGP, destaca-

vam-se a articulação do arranjo interinstitucio-

nal para execução do projeto e a proposição de 

medidas para a continuidade do programa.

Motivado pela experiência adquirida durante 

a execução do projeto-piloto em Rio Claro e por 

influência da atuação da UGP, em setembro de 

2012 o Comitê Guandu aprovou o Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PRO-PSA 

GUANDU), por meio da publicação da Resolução 

Comitê Guandu nº 85, criando, assim, o ambiente 

para o aperfeiçoamento e a ampliação do pro-

jeto PAF para outros municípios e sub-bacias da 

Região Hidrográfica do Guandu. Além da oficia-

lização do programa, a publicação da resolução 

garantiu que, no mínimo, 3,5% da arrecadação 

anual do Comitê fosse destinada a projetos de 

PSA na região.

Com o término da vigência do TCT, em 2014, 

e com a conclusão das atividades previstas, a 

UGP foi desmobilizada. Atualmente, o projeto 

possui outro arranjo institucional (Figura 3).

Os recursos financeiros para pagar os produ-

tores de água e floresta e a instituição respon-

sável pela execução do projeto são provenientes 

da cobrança pelo uso da água na Bacia dos Rios 

Figura 2 - Metas anuais de conservação e restauração estabelecidas para o Projeto Produtores de Água e Floresta

Fonte: Castello Branco (2015)
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Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. Por meio 

da Resolução nº 98, de 2013, o Comitê Guandu 

deliberou sobre a aplicação de recursos do Fun-

do Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) em 

projetos de PSA. Esses recursos são repassados 

à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hi-

drográfica do Rio Paraíba do Sul  (AGEVAP).

Para operacionalização do projeto, a AGEVAP 

mantém um convênio com a Prefeitura de Rio 

Claro, por meio do qual são repassados ao Fundo 

Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambien-

te de Rio Claro os recursos destinados ao paga-

mento dos produtores contratados pelo projeto. 

Cabe ao município lançar os editais de seleção 

Figura 3 - Atual arranjo institucional do projeto de PSA Produtores de Água e Floresta 

Fonte: Elaborada pelos autores

AGEVAP

Contrata instituição

responsável pela execução

do projeto

Prefeitura

Contrata os Provedores

de Serviços Ambientais

Pagamento 
por Serviços

Ambientais (PSA)

Conservação e

Restauração

COMITÊ GUANDU

Delibera a aplicação

do recurso

Executora

Executa as ações 
referentes aos projetos

Estabelece convênio para

transferência de recursos

para o PSA
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19 dos provedores de serviços ambientais, contra-

tar os proprietários rurais selecionados e pagar 

os produtores. A participação do município só se 

tornou possível após a aprovação e sanção da 

Lei Municipal nº 514/2010, que cria o Projeto Pro-

dutor de Água e Floresta, e da emissão do Decre-

to Municipal nº 931/2011, que o regulamenta.

Um segundo instrumento contratual é firma-

do entre a AGEVAP e a instituição executora res-

ponsável pelo acompanhamento local do pro-

jeto. Cabe à instituição executora prestar todo 

apoio à realização das atividades da prefeitura, 

bem como a todas as atividades de campo rela-

cionadas ao projeto. 

Em síntese, a estrutura do projeto contem-

pla a lógica do usuário-pagador e do provedor-

-recebedor, tendo como intermediário o Comi-

tê Guandu (Figura 4).

2.4. Seleção de provedores de serviço ambiental

A entrada de um produtor no programa se 

dá por meio de processo seletivo aberto por  

Edital de Chamamento, em consonância com 

a Lei Municipal nº 514/2010. Até o momento, já 

foram realizados três editais de chamamento, 

os quais foram acompanhados de mobilização, 

por meio de reuniões comunitárias e visitas às 

propriedades rurais situadas na área de abran-

gência do projeto.

São elegíveis a participar do PAF os pro-

prietários ou detentores de imóveis rurais res-

ponsáveis pelo uso e manejo do solo na área de 

abrangência do projeto, desde que comprovada 

sua relação legal com o imóvel. As propostas 

apresentadas são hierarquizadas de acordo com 

critérios pré-estabelecidos, sendo priorizadas 

Figura 4 - Fluxo financeiro do projeto de PSA Produtores de Água e Floresta, que obedece à lógica do usuário-pagador e do 

provedor-recebedor

Fonte: Tecnogeo (2015)

Comitê de Bacia 
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19aquelas que apresentam maiores percentuais 

de restauração em áreas prioritárias e maiores 

percentuais de áreas conservadas em relação à 

área da propriedade. As propostas apresentadas 

por proprietários comprovadamente enquadra-

dos nas categorias “agricultor familiar” ou “em-

preendedor familiar rural” (Lei nº 11.326/2006, 

art. 3º) são priorizadas em relação às demais. A 

comprovação é feita mediante a apresentação 

da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), 

emitida pela Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMA-

TER-Rio). Contudo, a hierarquização de propos-

tas ocorrerá somente em caso de restrição de 

recursos em relação à demanda de propostas, o 

que, até o presente momento, não ocorreu.

Os produtores selecionados assinam um con-

trato com o município, no qual se comprometem 

a cumprir o Plano Individual da Propriedade (PIP) 

elaborado pela instituição executora. O acompa-

nhamento das metas e o monitoramento do pro-

grama são feitos através de visitas técnicas às 

propriedades e da consolidação dos dados cole-

tados em relatórios de vistoria.

São responsabilidades do produtor de água e 

floresta, previstas no contrato firmado com o mu-

nicípio de Rio Claro: manter e zelar pelas ações 

executadas na propriedade, protegendo a área 

contra a ação do fogo, animais e terceiros; avisar 

a equipe técnica da instituição executora sobre 

o controle eficaz e correto de pragas e ameaças, 

especialmente no caso de prejuízo iminente às 

cercas e reflorestamentos implantados; cumprir 

as metas de conservação e restauração, conforme 

plano de trabalho; dar assistência à equipe execu-

tora do projeto; ter conhecimento das leis e nor-

mas que regulam a política florestal e de proteção 

à biodiversidade, assumir o compromisso de aca-

tá-las fielmente e auxiliar na sua divulgação.

2.5. Metodologia de valoração do PSA

O valor anual disponibilizado pelo PSA, por 

hectare, varia de acordo com a modalidade da 

contratação. Para restauração florestal, é conce-

dido o valor de  R$ 50/ha para áreas classificadas 

como “bem cuidadas”, ou R$ 30/ha para áreas 

classificadas como “médio cuidadas”. Para valo-

ração das áreas de conservação, são adotados 

os critérios apresentados na Tabela 1. Ao soma-

Tabela 1 – Tábua de valoração do projeto Produtores de Água e Floresta para a modalidade de 
conservação florestal. Os valores correspondem ao pagamento por hectare/ano-1

Influência de UCs Prioridade
Estágio Sucessio-

nal da Vegetação

Grau de Participação

25-50% 21-75% 76-100%

Interior ou Zona de 

Amortecimento de UC

Área prioritária
Médio/avançado R$36,00 R$48,00 R$60,00

Inicial R$24,00 R$36,00 R$48,00

Outras áreas
Médio/avançado R$24,00 R$36,00 R$48,00

Inicial R$12,00 R$24,00 R$36,00

Outras áreas

Área prioritária
Médio/avançado R$30,00 R$40,00 R$50,00

Inicial R$20,00 R$30,00 R$40,00

Outras áreas
Médio/avançado R$20,00 R$30,00 R$40,00

Inicial R$10,00 R$20,00 R$30,00

Fonte: Tecnogeo (2015)
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tório do valor referente às áreas de restauração 

e conservação, é aplicado um fator de correção, 

calculado de acordo com o tamanho da proprie-

dade, conforme a Tabela 2. Após a aplicação des-

se fator, obtêm-se o valor final a ser recebido por 

cada produtor contratado.

Além do pagamento pelos serviços am-

bientais providos, que é feito em duas parcelas 

anuais, os produtores contratados se beneficiam 

das atividades de conservação e restauração flo-

restal desenvolvidas em suas propriedades. Os 

recursos utilizados para essas atividades, até o 

presente momento, foram disponibilizados por 

instituições parceiras, como a TNC, que financiou 

ações de proteção de remanescentes florestais 

e também disponibilizou recursos para a ges-

tão do projeto em seus anos iniciais. Os recursos 

para o cumprimento das metas de restauração 

florestal do PAF tiveram origem na compensação 

ambiental decorrente de processos de licencia-

mento de empreendimentos com autorização 

de supressão de vegetação (CASTELLO BRANCO, 

2015). As atividades de restauração e conserva-

ção já realizadas foram executadas pelo ITPA.

3. Resultados

Durante os primeiros cinco anos do projeto, 

as metas intermediárias anuais de conservação e 

restauração foram alcançadas (Figura 5). Atual-

mente, o projeto conta com a participação de 74 

propriedades rurais,  responsáveis pela conser-

vação de 4.098,07 ha de Floresta Atlântica e pela 

Tabela 2 – Fator de correção aplicado conforme o tamanho da propriedade para obtenção do valor final 
a ser recebido anualmente pelos produtores contratados

Módulos Fiscais Fator de Correção

Até 4 1,8

4 a 10 1,5

10 a 20 1,2

Acima de 20 1,05

Fonte: TECNOGEO (2015)

Figura 5 - Metas previstas e executadas pelo projeto de PSA Produtores de Água e Floresta no período de 2009 a 2013 

Fonte: Castello Branco (2015)
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restauração de 506,74 ha de áreas antropizadas 

(Figura 6). A redução das áreas de conservação 

em comparação ao ano de 2013 (Figura 5) se 

deve à saída de alguns produtores do projeto.

Em estudo recente, Fiorini (2018) identificou 

um ganho de cobertura florestal no município 

de Rio Claro que pode ser atribuído à existência 

do projeto, uma vez que o aumento observado 

em propriedades participantes do PAF foi supe-

rior ao verificado em áreas externas ao projeto.

Anualmente, o Comitê Guandu destina cer-

ca de R$ 360 mil para pagar os produtores do 

PAF. Desde o início do projeto, aproximadamen-

te R$ 2.515.000,00 foram investidos pelo Comitê 

Guandu em seu desenvolvimento, incluindo, além 

do PSA, a contratação de empresa executora 

para o acompanhamento do projeto. De acordo 

com Castello Branco (2015), até o ano de 2013 já 

haviam sido investidos R$ 480.192,00 em ativi-

Figura 6 - Propriedades que participam do projeto de PSA Produtores de Água e Floresta no município fluminense de Rio Claro 

Fonte: Elaborada pelos autores

dades de conservação e R$ 5.757.472,11 nas ativi-

dades de restauração florestal (Figura 7).

Além de compensar financeiramente os pro-

dutores que se dedicam à provisão de serviços 

ambientais, o PAF contribui para o desenvolvi-

mento socioeconômico e ambiental da região. 

Comprovam isso o incremento da renda dos 

proprietários rurais contratados no âmbito do 

projeto, a movimentação no comércio local pro-

vocada pela aquisição dos insumos necessários 

para as atividades do projeto e a geração de 

empregos diretos e indiretos.

Em julho de 2019, como resultado do Ato Con-

vocatório AGEVAP nº 07/2018, foi firmado contra-

to com a instituição vencedora do certame para 

a prestação dos serviços de assessoria técnica 

e acompanhamento das ações relacionadas ao 

projeto Produtores de Água e Floresta. Entre as 

atividades previstas, estão o monitoramento da 
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restauração florestal, conforme Resolução INEA 

nº143/2017, e a continuidade do monitoramen-

to hidrológico. Atualmente, o monitoramento 

hidrológico é conduzido pela TNC. Entretanto, 

devido à necessidade de obtenção de dados 

em longo prazo, ainda não foram identificados 

os resultados hidrológicos, em decorrência das 

ações realizadas no âmbito do projeto. 

O projeto também trouxe resultados impor-

tantes para o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

uma vez que todas as propriedades contratadas 

obtiveram assistência técnica para efetivação 

dos seus respectivos cadastros.

A ampliação do projeto para outras sub-

-bacias da RH-II, proporcionada pela criação 

do PRO-PSA Guandu, já teve início. Em 2018, 

foi instituído o Produtores de Água e Floresta 

na Sub-Bacia do Rio Sacra Família (PAF-Sacra 

Família), que abrange os municípios de Men-

des, Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin 

e tem como meta a conservação de 1.000 ha 

de florestas e a restauração de 50 ha de áreas 

antropizadas. A etapa para mobilizar possíveis 

interessados no projeto já teve início, e a pre-

visão é que as contratações e o início das ati-

vidades de conservação e restauração florestal 

ocorram no segundo semestre de 2019. 

4. Lições aprendidas e perspectivas

Pelo fato de desempenhar importantes fun-

ções no comportamento hidrológico de bacias 

hidrográficas,  a cobertura florestal costuma ser 

o principal alvo das ações de projetos de PSA. 

Entretanto, a água presente nos cursos d’água 

é resultado das condições de uso do solo de 

todas as áreas de uma bacia hidrográfica. Des-

se modo, os serviços hidrológicos providos por 

florestas podem ser interrompidos pelo uso não 

conservacionista de áreas adjacentes destinadas 

à produção agropecuária, que, na maioria dos 

casos, ocupam a maior parte das propriedades.  

Figura 7- Investimentos realizados no Projeto Produtores de Água e Floresta

*Valores informados por Castello Branco (2015) para o período de 2008 a 2013 

**Valor investido pelo Comitê Guandu (não engloba custos com gestão a cargo de parceiros) 

Fonte: Elaborada pelos autores
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19Por esse motivo, há a perspectiva de ampliar o 

PAF para áreas destinadas à produção, nas quais 

os proprietários seriam incentivados a adotar 

práticas conservacionistas, de modo a melhorar 

a provisão de serviços ecossistêmicos e, tam-

bém, a produtividade e a rentabilidade das pro-

priedades. Para isso, é fundamental a existência 

de um eixo de assistência técnica e extensão ru-

ral nos projetos de PSA.

A ineficácia na restauração de algumas 

áreas por meio do plantio total e o elevado cus-

to dessa técnica dão indícios de que essa pode 

não ser a melhor estratégia para o aumento da 

cobertura florestal na RH II. Portanto, para que 

se obtenha um ganho de escala nos projetos 

que contemplam ações de restauração florestal,  

faz-se necessária a utilização de técnicas me-

nos onerosas e com maior potencial de envolvi-

mento dos produtores rurais, como a condução 

da regeneração natural e a utilização de siste-

mas agroflorestais, por exemplo.

Outra lição aprendida ao longo desses dez 

anos diz respeito à metodologia utilizada para 

valoração do PSA. Para que se estabeleça uma 

relação de confiança e credibilidade entre as 

partes envolvidas no projeto, é fundamental 

que o cálculo dos valores pagos seja facilmente 

compreendido e reproduzido pelos produtores. 

É oportuno, também, que a metodologia de va-

loração tenha um caráter incentivador à adoção 

de práticas conservacionistas por parte dos pro-

dutores rurais. Por esses motivos, a metodologia 

de valoração adotada pelo PAF e descrita neste 

artigo passa atualmente por uma revisão.

Também é considerado pertinente o estabe-

lecimento de protocolos de monitoramento dos 

serviços ambientais, de modo a quantificar o 

efeito das intervenções e, assim, conferir maior 

credibilidade aos projetos. De modo semelhante, 

o estabelecimento de um limite máximo de área 

para as propriedades que aderirem ao progra-

ma é visto como uma solução para atrair a par-

ticipação de um número maior de proprietários 

rurais e evitar a concentração dos recursos em 

poucos e grandes proprietários de terra.

Outro desafio é o desenvolvimento de novos 

arranjos institucionais, uma vez que o modelo 

praticado em Rio Claro não tem se mostrado efi-

ciente em outros municípios. A efetividade des-

se arranjo depende inteiramente de os municí-

pios estarem com as certidões de regularidade 

fiscal em dia. Caso não estejam, a transferência 

de recursos para as prefeituras é impossibilita-

da. Considerando que muitos municípios na RH II 

não possuem as referidas certidões, essa questão 

tem sido um entrave para o bom andamento de 

alguns projetos, motivo pelo qual novos arranjos 

estão sendo estudados. 

Durante os dez anos de projeto, muita expe-

riência foi adquirida. Contudo, por se tratar de 

uma ferramenta inovadora ainda não regula-

mentada em nível federal, muitas questões per-

manecem não respondidas, como, por exemplo, 

a incidência de tributos sobre o PSA e a pos-

sibilidade de caracterização de vínculo empre-

gatício entre os compradores e os provedores 

de serviços ambientais. Portanto, considerando 

o elevado número de projetos existentes atual-

mente no país, é fundamental que a Política Na-

cional de Pagamento por Serviços Ambientais 

seja regulamentada.
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CEIVAP e a construção 
de uma política de 
integração para a Bacia 
do Paraíba do Sul
CEIVAP and the building 
a integration policy to the 
watershed Paraíba do Sul

Resumo
A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Fede-
ral nº 9.433/1997) dotou a água de valor econômico, 
caracterizou beneficiários, definiu as bacias hidro-
gráficas como unidade territorial de gestão e inse-
riu novos atores para governança desses recursos 
no Brasil. O Comitê de Integração da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atua como 
o parlamento das águas, integrando a gestão de 
recursos hídricos entre os comitês de bacias afluen-
tes do Rio Paraíba do Sul. Em 2014, o CEIVAP criou 
o Programa-piloto de Pagamento por Serviços 
Ambientais com Foco em Recursos Hídricos (PSA- 
Hídrico), com o objetivo de difundir a utilização 
da ferramenta de PSA como estratégia de gestão 
territorial municipal na conservação e restauração 
florestal de sub-bacias afluentes do Rio Paraíba do 
Sul. Em curso desde 2015, os projetos que compõem 
esse programa contemplam 11 municípios, em cinco 
comitês afluentes, conservando 727,28 ha e restau-
rando 188,58 ha de áreas distribuídas entre 78 pro-
priedades rurais, por meio das quais os proprietá-
rios recebem até R$ 200/ha/ano pela prestação  de 
serviços ambientais. O presente trabalho tem por 
objetivo compartilhar parte dos desafios relaciona-
dos à gestão desse programa–piloto, que contribuiu 
de forma proeminente para o amadurecimento da 
política de investimentos em infraestrutura verde e 
serviços ambientais do CEIVAP.

Palavras-chave
Gestão de Recursos Hídricos. PNRH. Gestão Territo-
rial. Restauração Florestal. Conservação Florestal.

Abstract
The National Water Resources Policy (Federal Law n. 
9.433 / 1997) endowed water with economic value, 
characterized the payments, defined as river basins 
as a territorial unit for the management of new ac-
tors for water resources governance. The Paraíba do 
Sul River Basin Integration Committee - CEIVAP acts 
as the water parliament integrating a set of water 
resources between the basin basins of the Paraíba 
do Sul River. In 2014, CEIVAP created its Pilot Pro-
gram for Payment for Environmental Services (PSA) 
with a focus on water resources with the objective of 
disseminating the use of the PSA tool as a strategy 
for city territorial management in the conservation 
and restoration of sub-basins of the Paraíba do Sul 
River. Since 2015, the projects that comprise this 
program include 11 cities in 5 affluent committees, 
conserving 727.28 ha and restoring 188.58 ha in 78 
rural properties in which the owners receive up to 
US$ 50.ha-1.year -1. This paper aims to share part 
of the management challenges of this pilot program 
that contributed in a prominent way to the maturity 
of the investment policy in green infrastructure and 
environmental services of CEIVAP.

Keywords
Water Resource Management. PNRH. Territorial 
Management. Forest Restoration. Forest Conservation.
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1. Introdução

Concebida à luz dos princípios para a ges-

tão sustentável da água, firmados na Confe-

rência Internacional sobre a Água, realizada 

em 1992, em Dublin, na Irlanda, e das experiên-

cias nacionais de gestão participativa da água 

a partir da segunda metade dos anos 1980, a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

dotou a água de valor econômico, caracterizou 

os beneficiários e inseriu novos atores para a 

governança dos recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas (ANA, 2011).

Entre esses atores, os comitês de bacia hidro-

gráfica são os que coadunam as competências 

para assegurar a gestão participativa, descen-

tralizada e representativa da bacia hidrográfica. 

Cabe a eles, também conhecidos como parla-

mento das águas, implementar o Plano de Recur-

sos Hídricos e deliberar sobre a destinação dos 

recursos oriundos da cobrança pelo uso da água 

em ações de melhoria da qualidade e disponibili-

dade dos recursos hídricos na bacia hidrográfica. 

Para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul, que se estende por uma área total de 

62.000 Km2 e contempla parte dos territórios 

dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, foi instituído o primeiro comitê de 

bacias "interestadual" do Brasil: o Comitê para 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (CEIVAP) (ANA, 2011). 

O CEIVAP tem a função de promover tanto 

a viabilização técnica e econômico-financeira 

de programas de investimento como a consoli-

dação de políticas de estruturação urbana e re-

gional, visando ao desenvolvimento sustentável 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, de 

forma integrada com os comitês de bacia dos 

rios afluentes do Paraíba do Sul.

O CEIVAP foi pioneiro na proposição do me-

canismo de cobrança pelo uso da água na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, visto que foi 

o primeiro comitê interestadual a implementar 

essa ferramenta de gestão. 

Com o estabelecimento da cobrança pelo 

uso da água na bacia hidrográfica, os usuá-

rios outorgados passaram a compensar a co-

letividade pelo aproveitamento desse recur-

so, bem como a indenizá-la pela redução da 

qualidade dos recursos hídricos após o seu 

uso. O recurso financeiro é, então, investido 

pelo comitê em ações que, de alguma forma, 

melhorem a qualidade e a disponibilidade de 

água na bacia hidrográfica. 

A exemplo de outros instrumentos legais que 

se moldaram no princípio “poluidor-pagador”, 

a Lei Federal n° 9.433/1997 não caracteriza a 

figura antitética do "conservador-recebedor". 

Tampouco instrumentaliza a PNRH com ferra-

mentas para reconhecer e incentivar práticas 

que melhorem a qualidade ou a disponibilidade 

de água na bacia hidrográfica.

Cabe, então, ao Comitê de Bacia Hidrográ-

fica (CBH) implementar políticas que reconhe-

çam o papel imprescindível do "conservador/

provedor” de serviços ambientais na melhoria 

da qualidade e disponibilidade de água na ba-

cia, investindo parte dos recursos arrecadados 

com a cobrança pelo uso da água no incremen-

to da oferta de serviços ambientais (Figura 1). 

Ao instituir, em caráter piloto, o Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais com Foco 

em Recursos Hídricos (PSA-Hídrico), o CEIVAP 

fomentou a valorização do "conservador/pro-

vedor" de serviços ambientais nos comitês de 

bacia afluentes do Rio Paraíba do Sul, inaugu-

rando um novo panorama na gestão integrada 

dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, potencializando a própria 

Política Nacional de Recursos Hídricos e aproxi-

mando a gestão dos recursos hídricos da gestão 

ambiental (LEAL, 1998).

O presente trabalho tem por objetivo com-

partilhar parte dos desafios relacionados à ges-

tão desse programa-piloto, que contribuiu de 

forma proeminente para o amadurecimento da 

política de investimentos em infraestrutura ver-

de e serviços ambientais do CEIVAP.
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2. Desenvolvimento

2.1 O Programa de Pagamento por Serviços 

Ambientais do CEIVAP

Baseado nas experiências adquiridas pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) durante a im-

plementação do Programa Produtor de Águas, 

e no conhecimento obtido pelo Comitê Guandu 

com o Programa Produtor de Águas e Flores-

tal (PAF), o CEIVAP instituiu, por meio da Deli-

beração CEIVAP nº 213/2014, de 20 de maio de 

2014, o Grupo de Trabalho de Pagamento por 

Serviços Ambientais (GT-PSA), cuja principal 

atribuição era oferecer subsídios ao CEIVAP e 

à Câmara Técnica Consultiva (CTC) sobre as-

suntos relacionados à proteção de mananciais, 

à restauração e conservação florestal e a pro-

gramas e projetos de pagamento por serviços 

ambientais (CEIVAP, 2014).

No uso de suas atribuições, o GT-PSA, no 

mesmo ano, elaborou o referencial teórico do 

PSA-Hídrico do CEIVAP. Nesse documento, foram 

definidas premissas, diretrizes gerais, arranjos 

institucionais e um plano de metas para a res-

tauração de até 420 ha de áreas degradadas e 

para a conservação de até 350 ha de áreas de 

florestas localizadas em áreas prioritárias da Ba-

cia do Rio Paraíba do Sul, mediante a utilização 

do mecanismo de pagamento por serviços am-

bientais (AGEVAP, 2014a).

De forma sintética, o programa define como 

serviço ambiental as iniciativas individuais e/

ou coletivas que repercutem na manutenção ou 

aumento da oferta de serviços ecossistêmicos 

na bacia hidrográfica. Ainda no âmbito do PSA 

Hídrico do CEIVAP, o pagamento por serviços 

ambientais é tido como uma transação contra-

tual mediante a qual um beneficiário dos ser-

viços ambientais transfere recursos financeiros 

Figura 1 - Representação esquemática do papel integrador que cumpre um Comitê de Bacia Hidrográfica ao formular políticas 

de reconhecimento da figura do “conservador/provedor” de serviços ambientais para a gestão de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica, potencializando a Política Nacional de Recursos Hídricos, que reconhece somente a figura do “usuário/benefi-

ciário-pagador” 

Fonte: Elaborada pelos autores
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para os provedores desses serviços, com base 

em valores preestabelecidos e fundamenta-

dos no custo de oportunidade de uso da terra 

(WUNDER, 2005).

Conforme pontuado na própria Delibera-

ção CEIVAP nº 213/2014, o objetivo do programa 

não era definir um modelo de projeto definitivo 

para a conservação de mananciais, mas condu-

zir a implementação do mecanismo de PSA na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, visto 

que, na ocasião, como mostra Novaes (2014), a 

maior parte das iniciativas de PSA no Brasil ain-

da eram projetos-piloto.

Portanto, para além dos objetivos de restau-

rar e conservar ecossistemas visando assegurar 

a provisão dos serviços ecossistêmicos asso-

ciados à água, o PSA-Hídrico do CEIVAP buscou 

estimular e difundir o conceito de PSA na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul por meio de 

um programa integrador desenvolvido junto aos 

CBHs estaduais afluentes do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP, 2014a).  

O programa orientava a criação de projetos 

de PSA municipais, geridos de forma participati-

va por meio de uma Unidade Gestora do Projeto 

(UGP). Essa unidade, em que estariam represen-

tados os principais atores do projeto (Figura 2), 

funcionaria como uma instância local para diri-

mir conflitos e propor a justes técnico-adminis-

trativos na execução dos projetos. 

O referencial teórico do programa determi-

nava que os projetos incluíssem o monitoramen-

to hidrológico como forma de avaliar o impacto 

das ações de conservação e restauração florestal 

sobre os recursos hídricos.  

Em julho de 2014, a Associação Pró-Gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (AGEVAP) publicou o Edital nº 004/2014, 

Figura 2 - Representação esquemática do arranjo institucional e da composição da Unidade Gestora dos projetos do PSA-

Hídrico CEIVAP 

Fonte: Elaborada pelos autores

 

 

Instituição executora Município

AGEVAP

CEIVAP e CBHs

Unidade Gestora 
do Projeto (UGP)

Deliberam aplicação 
do recurso financeiro

Contrata e  
acompanha a  

executora

Transfere recurso e 
acompanha os  
desembolsos

Promove as 
ações de campo

Contrata e executa 
o Pagamento

Tomada de decisão



49

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 4
4

 -
 6

3
  

  n
o
v 

2
0

19que previa a aplicação de recursos oriundos da 

cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul no financiamento de proje-

tos municipais de PSA-Hídrico. 

Enquadravam-se na condição de tomadores 

os municípios, individualmente, ou as parcerias 

de organizações da sociedade civil com prefei-

turas que já possuíssem políticas públicas muni-

cipais de pagamento por serviços ambientais e 

que contassem com um anteprojeto para conser-

vação e/ou restauração florestal de, no mínimo, 

60 ha em áreas prioritárias, conforme as diretri-

zes descritas no Plano de Recursos Hídricos do 

CEIVAP (AGEVAP, 2014b).

Dos 184 municípios total ou parcialmente in-

seridos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, apenas 20 inscreveram propostas no Edital 

AGEVAP nº 004/2014. O curto período entre a 

apresentação do referencial teórico do progra-

ma e a abertura do edital, somado à inexistência 

de um trabalho de divulgação e capacitação téc-

nica para a elaboração de propostas, pode ter 

contribuído para a baixa adesão dos municípios.

Das 20 propostas inscritas, 14 foram habilita-

das após o julgamento dos recursos. As propos-

tas habilitadas foram priorizadas, recebendo de 

0 a 10 pontos, de acordo com as áreas definidas 

como prioritárias: Áreas de Proteção Permanen-

te (APPs) (0,5 a 2,0 pontos, dependendo do per-

centual de APP), áreas de manancial de abaste-

cimento público (2 pontos), áreas de recarga de 

aquíferos (1 ponto), áreas em zona de amorte-

cimento de unidades de conservação (1 ponto), 

áreas prioritárias segundo o Plano de Recursos 

Hídricos do CEIVAP (2 pontos) e dos comitês 

afluentes (1 ponto), e áreas com projetos de PSA 

em curso (1 ponto) (AGEVAP, 2014b). 

As propostas priorizadas foram, por sua vez, 

hierarquizadas com base nos seguintes critérios: 

conteúdo do projeto técnico (4 pontos para o 

melhor projeto técnico), percentual de APPs con-

templadas (2 pontos para o projeto que incluía 

maior área de APP), relação custo-benefício (2 

pontos para o menor custo por hectare) e po-
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Propriedade selecionada para projeto de PSA-Hídrico financiado com recursos do CEIVAP no município de Petrópolis (RJ)
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19 pulação beneficiada diretamente pelo projeto 

(2 pontos para o projeto que atendia a maior 

população) (AGEVAP, 2014b). 

O processo de seleção contou com apoio de 

equipe multidisciplinar do GT-PSA do CEIVAP. As 

propostas foram hierarquizadas por Comitê de 

Bacia Hidrográfica estadual afluente do Rio Pa-

raíba do Sul. Dessa forma, cinco dos sete CBHs 

afluentes do Rio Paraíba do Sul foram contempla-

dos com projetos financiados pelo CEIVAP, que, 

dessa maneira, cumpriu seu papel de comitê “in-

terestadual” de integração (ANA, 2013).

Ademais, na proposta de implementação do 

PSA-Hídrico do CEIVAP, a distribuição dos proje-

tos entre os CBHs estaduais afluentes favoreceu 

a ampliação do espectro de experiências, ha ja 

vista a diversidade socioambiental característi-

ca do território abrangido pelo CEIVAP.  

Figura 3 - Distribuição dos projetos do PSA-Hídrico do CEIVAP na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Fonte: Elaborada pelos autores
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19Em conformidade com as Deliberações CEIVAP 

nº 199/2012 e nº 237/2016, que definiram o Plano 

de Aplicação Plurianual do CEIVAP (2013 a 2016 

e 2017 a 2020, respectivamente), foram desti-

nados cerca de R$ 13 milhões para a execução 

do programa. Os recursos foram divididos entre 

os CBHs estaduais afluentes com o intuito de fo-

mentar a execução de pelo menos um projeto em 

cada comitê afluente. 

Na tentativa de contemplar mais de um 

projeto hierarquizado por CBH, os comitês de 

bacia do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), Pia-

banha (CBH-Piabanha) e Baixo Paraíba do Sul 

e Itabapoana (CBH-BPSI) usaram recursos pró-

prios para cofinanciar projetos das respectivas 

áreas de abrangência.

Foram, então, selecionados nove projetos 

de PSA com foco em recursos hídricos, contem-

plando 13 municípios, em cinco CBHs afluentes 

do Rio Paraíba do Sul (Figura 3). Ao conjunto 

de iniciativas foi destinado um investimento de  

R$ 12.827.110,56, sendo R$ 11.657.342,07 (91%) 

oriundos de recursos do CEIVAP; R$ 470.223,73 

(4%), de recursos dos CBHs MPS, Piabanha e 

BPSI; e R$ 699.538,76 (5%), de recursos de con-

trapartida dos tomadores.

Os projetos contemplados no programa-pi-

loto seguem um mesmo plano de atividades 

(Figura 4), que tiveram início em 2015 e têm 

previsão de serem concluídas até abril de 2020, 

quando serão encerradas as atividades de ma-

nutenção das áreas em processo de restauração 

florestal. As experiências advindas da imple-

mentação do programa-piloto têm sido objeto 

de estudos e pesquisas e contribuíram direta-

mente para a definição das estratégias de in-

vestimento do CEIVAP em infraestrutura verde.

3. Etapas 1, 2 e 3: erros e acertos 

na articulação institucional para 

contratação dos provedores de 

serviços ambientais

De forma sintética, as etapas 1, 2 e 3 dos 

projetos do PSA-Hídrico CEIVAP podem ser con-

sideradas um componente estruturante dessas 
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Restauração florestal em imóvel rural no município de Carapebus (RJ)
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Figura 4 - Plano de atividades dos projetos do PSA-Hídrico CEIVAP 

Fonte: Elaborada pelos autores
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19iniciativas. Nessas etapas, a atividade mais im-

portante foi integrar os provedores de serviços 

ambientais, um dos principais atores do progra-

ma. Essa denominação foi conferida aos proprie-

tários rurais que, conhecendo os objetivos do 

programa e tendo sido devidamente seleciona-

dos por um edital municipal específico, firmaram 

contrato para serem recompensados mediante a 

execução de ações estruturais de conservação 

e restauração florestal em áreas estratégicas de 

sua propriedade rural.

A rigor, todos os nove projetos do programa 

apresentaram atrasos na consecução do compo-

nente estruturante. O arranjo institucional com-

plexo, a necessidade de readequação do plano 

de trabalho apresentado no anteprojeto, dada a 

limitação do recurso disponibilizado para cada 

projeto, e a morosidade do processo licitatório 

nos municípios, agravada, em alguns casos, pelo 

calendário eleitoral, podem ser apontados como 

os principais fatores responsáveis pelo atraso no 

cumprimento dessas etapas.

As estratégias de mobilização, em geral, 

consistiram em reuniões com coletivos de pro-

prietários rurais locais (associações, coopera-

tivas, grupos religiosos etc.) e na divulgação 

de material impresso sobre o programa. Ape-

nas para o projeto de PSA-Hídrico de Italva não 

foram realizadas ações de mobilização nem a 

contratação dos provedores de serviços am-

bientais, o que provocou o encerramento do 

convênio e a suspensão do projeto.

Os editais municipais contaram com critérios 

de inscrição e seleção específicos, registrando, 

ao todo, 184 inscrições. Em geral, os critérios 

priorizavam a seleção de proprietárias e pro-

prietários de terra em áreas estratégicas da sub-

-bacia foco do projeto, não sendo privilegiado 

nenhum grupo ou classe social.

Após análise documental dos inscritos pela 

UGP, 150 proprietários foram habilitados. A hie-

rarquização contou com visitas técnicas dos 

executores do projeto às propriedades habili-

tadas. Devido à limitação dos recursos para a 

execução de ações estruturais (isolamento das 

áreas, plantio e manutenção de restauração), 

somente 117 proprietários rurais habilitados 

(64%) foram contratados. 

À exceção dos projetos de PSA-Hídrico Olhos 

d’Água e dos Rios Pomba e Muriaé, quase to-

dos os proprietários inscritos foram contrata-

dos. Acredita-se que a estratégia de mobilização 

não tenha favorecido a criação de um banco de 

áreas para os projetos. Caso houvesse um núme-

ro maior de inscritos no programa, seria possível 

fazer uma hierarquização baseada em critérios 

Tabela 1 - Número de proprietários inscritos, habilitados e contratados em cada projeto  
que compõe o PSA-Hídrco CEIVAP

Projeto Inscritos Habilitados Contratados

PSA-Hídrico AMA 2 12 12 11

PSA-Hídrico Olhos d’água 53 40 27

PSA-Hídrico Ribeirão das Couves 5 5 5

PSA-Hídrico Ribeirão Guaratinguetá 4 4 4

PSA-Hídrico Rio Bananal 18 18 18

PSA-Hídrico Rio Fagundes 9 9 9

PSA-Hídrico Rio Sesmaria 12 11 5

PSA-Hídrico Rios Pomba e Muriaé 67 47 36

TOTAL 184 150 117

Fonte: Elaborada pelos autores
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19 complementares, de forma a selecionar áreas nas 

quais o custo das ações de conservação, e, prin-

cipalmente, de restauração florestal, fosse menor.

Com poucas opções de áreas mobilizadas, os 

projetos, em geral, atuaram na restauração flo-

restal de áreas com alto grau de degradação, o 

que culminou em um dos grandes entraves para 

o cumprimento do plano de metas do PSA-Hídri-

co CEIVAP. Além disso, a seleção não deixou um 

legado no que diz respeito a um banco de áreas 

ou de proprietários com potencial interesse em 

aderir a novos projetos.

Os projetos de PSA-Hídrico Ribeirão das 

Couves e Ribeirão Guaratinguetá integraram 

as etapas de mobilização e seleção aos pro-

gramas de PSA dos municípios paulistas de São 

José dos Campos e Guaratinguetá, respectiva-

mente. Utilizando a lista de proprietários rurais 

hierarquizados nos editais dos projetos já exis-

tentes naqueles municípios, os executores des-

ses dois projetos de PSA-Hídrico superaram um 

dos principais gargalos do programa: a moro-

sidade do processo licitatório. 

Além disso, esses dois projetos incorporaram 

mais um grau na proposta de integração do pro-

grama-piloto de PSA do CEIVAP, considerando 

que, cada um deles, buscou conciliar os objetivos 

de gestão hídrica do comitê aos de gestão terri-

torial do município.

Outro aspecto a ser considerado é que os 

projetos de PSA-Hídrico dos municípios estavam 

focados em uma sub-bacia específica, classifi-

cada como prioritária para ser recuperada no 

Plano de Recursos Hídricos do CEIVAP. Natural-

mente, a quantidade de áreas degradadas nes-

sas sub-bacias era muito maior do que a quan-

tidade de áreas que sofreriam intervenção dos 

projetos. Assim, o planejamento de mobilização 

deveria ter considerado subdividir a bacia em 

trechos de atuação, de forma que as ações fos-

sem concentradas numa mesma região, micro-

bacia ou nanobacia, por exemplo.

Restauração florestal em propriedade cercada (esq.) por prestador de serviços ambientais
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19As intervenções em regiões estratégicas 

da bacia permitiram uma avaliação efetiva do 

impacto das ações de conservação e restau-

ração sobre os recursos hídricos no exutório 

imediatamente a jusante.

A constatação feita após a seleção dos pro-

prietários de que as intervenções previstas acon-

teceriam de forma dispersa no território da bacia 

motivou a suspensão do monitoramento hidroló-

gico nos projetos. A exceção ficou por conta do 

projeto de PSA-Hídrico Ribeirão das Couves, no 

qual o monitoramento hidrológico vem sendo 

realizado em parceria com órgãos de pesquisa e 

com instituições que já realizam o monitoramento 

dessa microbacia.

4. Etapas 4, 5, e 6: os desafios 

da restauração florestal e da 

implementação efetiva dos projetos

Conforme define a Sociedade Internacional 

para a Restauração Ecológica (SER, 2004), a res-

tauração ecológica consiste em assistir e mane-

jar a recuperação integral de estrutura e funções 

ecológicas características de um ecossistema al-

terado. Esse processo é complexo e demanda um 

horizonte de planejamento e execução assistida 

a médio e longo prazo.

Nesse sentido, a inclusão da restauração 

florestal como meta do PSA-Hídrico do CEIVAP 

mostrou-se um grande desafio para o progra-

ma e, particularmente, para cada um dos ato-

res envolvidos nele. 

As instituições executoras dos projetos de 

PSA-Hídrico, responsáveis por executar essas 

ações nas propriedades rurais, tiveram de lidar 

com o desafio de orçar a restauração de áreas 

desconhecidas e garantir que as mesmas fossem 

restauradas a curto prazo, uma vez que a vigên-

cia inicial dos instrumentos contratuais para a 

execução dos projetos era de 24 meses.

A AGEVAP lidava com a ausência de parâme-

tros e metodologias para avaliação dos resul-

tados das ações de restauração florestal e de 

instrumentos que assegurassem que os inves-

timentos nessas áreas não seriam perdidos por 

causa do insucesso das medidas de restauração 

adotadas e da ocorrência de incêndios e estia-

gens prolongadas.  

Os proprietários rurais, por sua vez, tiveram 

que enfrentar o desafio de zelar pelos ecossiste-

mas florestais mesmo após o encerramento dos 

contratos de prestação de serviços ambientais 

com os municípios, passando a manejar um novo 

uso da terra na sua propriedade rural.

Muitos desses desafios foram identificados so-

mente depois que o projeto já estava em curso, o 

que demandou um esforço coletivo com vistas a 

superar esses obstáculos e a evitar que os mesmos 

se transformassem em um entrave para os projetos.

Já na elaboração dos Projetos Executivos de 

Restauração e Conservação Florestal para a Pro-

priedade Rural (PERs), ficaram evidentes os en-

traves à consecução das metas contratadas em 

cada projeto. O PER definia as áreas da proprie-

dade enquadradas na modalidade conservação 

(áreas de floresta nativa em estágio secundário) 

e de restauração (áreas degradadas que seriam 

restauradas pelo método de plantio total, com 

diferentes densidades de plantio, dependendo 

do potencial de regeneração natural existente).

Como conceito norteador estabelecido no re-

ferencial teórico do programa, a adesão aos pro-

jetos era voluntária. Portanto, a negociação entre 

provedores e executores acerca das intervenções 

nas propriedades demandou a justes frequentes 

nos projetos executivos. Na maioria dos projetos, 

a quantidade de áreas efetivamente mobilizadas 

foi menor do que a meta contratada, exigindo 

a justes orçamentários que resultaram em atra-

sos significativos nas ações de campo.

Os atrasos evidenciaram a dificuldade em 

readequar os cronogramas executivos, sobretu-

do o das ações de restauração florestal, dentro 

do prazo de vigência dos instrumentos contra-

tuais das instituições executoras. As ações de 

plantio, por exemplo, são totalmente dependen-

tes da sazonalidade climática, de forma que a 

perda de uma época de chuvas exige a suspen-
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são das ações de plantio por até seis meses, até 

a chegada da próxima estação chuvosa. 

Em março de 2017, final da última estação 

chuvosa registrada no período de vigência ori-

ginal dos contratos, apenas metade dos projetos 

havia concluído o plantio de pelo menos uma 

das propriedades contratadas. Sem garantia de 

lastro temporal no contrato, as instituições exe-

cutoras não iniciaram o isolamento das áreas 

nem o preparo do solo nas propriedades que 

haviam sido plantadas.

Sem que os plantios fossem realizados, fati-

dicamente haveria significativas perdas dos in-

vestimentos de mobilização feitos pelos projetos. 

Por tal motivo, os instrumentos contratuais foram 

aditivados, tendo sua vigência prorrogada até 

março de 2018, final do último período de chuvas 

para plantio nas áreas dos projetos.

Cientes do desafio logístico para implemen-

tar as ações de isolamento, preparo e plantio 

de restauração nas propriedades, quase sempre 

afastadas entre si e, em alguns casos, com limi-

tes em mais de um município, as instituições exe-

cutoras reduziram as metas de restauração em 

quatro dos oito projetos do programa (Figura 5).

Na modalidade conservação florestal, em que 

as áreas de floresta são cercadas e/ou aceiradas, 

os projetos alcançaram a marca de 727,28 ha 

conservados, ou 98% da meta prevista nos PERs, 

isto é, mais do que o dobro da meta inicial do 

programa, que era conservar 350 ha de florestas.

Já na modalidade restauração florestal, em 

que as áreas degradadas foram isoladas com 

cercas e/ou aceiros e receberam plantios de es-

pécies arbóreas florestais em diferentes densi-

dades, a meta após a elaboração dos PERs era 

restaurar 241,92 ha, a maioria dentro de APPs. Ao 

todo, foram restaurados 188,58 ha (78% da meta 

Figura 5 - Metas atingidas após a conclusão das etapas 4 e 5 dos projetos do PSA-Hídrico CEIVAP 

Fonte: Elaborada pelos autores
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19Tabela 2 - Quantitativo executado após a conclusão das etapas 4 e 5 em cada município 
 contemplado pelo PSA-Hídrico do CEIVAP

Projeto Município Provedores Cerca (m)
Mudas 

Plantadas
Restaurando Conservando

PSA-Hídrico 

AMA 2
Petrópolis/RJ 11 5.208 50.487 30,47 30,00

PSA-Hídrico 

Olhos d’Água

Carapebus/

RJ
8 3.369 5.631 3,51 4,06

PSA-Hídrico 

Ribeirão das 

Couves

São José dos 

Campos/SP
4 3.868 53.907 33,22 495,31

PSA-Hídrico 

Ribeirão  

Guaratinguetá

Guaratingue-

tá/SP
13 13.351 63.758 38,32 0,00

PSA-Hídrico 

Rio Bananal

Barra Mansa/

RJ
7 13.774 29.736 18,15 67,02

PSA-Hídrico 

Rio Fagundes

Areal/RJ 1 1.855 8.865 5,63 8,37

Paraíba do 

Sul/RJ
2 370 10.947 7,77 2,28

Paty do  

Alferes/RJ
4 1.607 2.138 1,34 2,15

PSA-Hídrico 

Rio Sesmaria
Resende/RJ 5 8.475 32.046 22,68 41,39

PSA-Hídrico 

Rios Pomba e 

Muriaé

Rio Pomba/

MG
11 10.155 30.927 20,69 40,04

São  

Sebastião 

da Vargem 

Alegre/MG

12 7.733 11.842 6,80 36,66

Muriaé/MG 0 0 0 0 0

Total 78 69.765 300.284 188,58 727,28

Fonte: Elaborada pelos autores

dos PERs), pouco menos da metade dos 420 ha 

definidos como meta do programa.

Para que esses resultados fossem alcança-

dos, foram construídos 69.765 m de cerca e 

plantadas 300.284 mudas de espécies arbó-

reas em 78 (67%) das 117 propriedades rurais 

contratadas em 11 dos 13 municípios abrangidos 

pelo PSA-Hídrico CEIVAP. 

Como o projeto de PSA-Hídrico do município 

de Italva (RJ) havia sido cancelado ainda na eta-

pa de mobilização, apenas no município de Mu-

riaé (MG) não foram realizadas ações nas pro-

priedades rurais, dada a limitação logística da 

instituição executora (Tabela 2). No entanto, os 

provedores não atendidos comporão um banco 

de áreas a serem utilizadas em outros projetos.
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Outro desafio enfrentado pelos atores do pro-

grama foi avaliar as ações de campo realizadas 

e garantir que as áreas que receberam os plan-

tios fossem devidamente manejadas, para que, 

assim, o processo de restauração florestal das 

áreas não fosse interrompido. 

Reconhecendo a importância das ações de 

manutenção dos plantios para a restauração 

florestal, e, consequentemente, para evitar sig-

nificativas perdas dos recursos já investidos, os 

contratos foram novamente aditivados, e a vi-

gência deles, estendida por pelo menos 24 me-

ses, visando à manutenção das áreas plantadas, 

inaugurando, assim, a Fase II dos projetos de 

PSA-Hídrico do CEIVAP.

O monitoramento e a avaliação das interven-

ções promovidas no âmbito dos projetos, que ini-

cialmente seriam feitos por meio da medição de 

indicadores hidrológicos, passou a focar os indi-

cadores do processo de restauração florestal, em 

razão da viabilidade desse tipo de medição e da 

efetiva resposta às intervenções realizadas. Para 

tanto, na Fase II, o programa aderiu ao protocolo 

estabelecido pelo Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) no Manual para o Monitoramento e Avalia-

ção de Áreas em Restauração Florestal, descrito 

na Resolução INEA nº 143, de 14 de junho de 2017, 

como ferramenta de avaliação nos projetos. 

Ainda que os projetos não tenham sido im-

plantados apenas no território do Estado do Rio 

de Janeiro e as áreas contratadas não repre-

sentem uma obrigação de quitação de passivo 

ambiental, esse protocolo de monitoramento foi 

utilizado por permitir o uso da chamada "Res-

tauradora”, a calculadora da restauração flores-

tal, na avaliação dos projetos. A metodologia tem 

como princípios a simplificação e a padroniza-

ção, e se baseia na metodologia de monitora-

mento utilizada pelos principais atores da res-

tauração florestal no Brasil (PACTO, 2013). 

Tanto o monitoramento quanto a etapa de 

manutenção encontram-se em fase de execução 

nos projetos do PSA-Hídrico CEIVAP. A conclusão 

dessas ações está prevista para abril de 2020.

As Figuras 6a, 6b e 6c apresentam algumas 

áreas em processo de restauração pelos proje-

Ação de conservação em imóvel na região do Rio Paraíba do Sul

AG
E
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19tos que compõem o PSA-Hídrico CEIVAP. A ava-

liação de cada uma delas foi feita com a a ju-

da da "Restauradora", que considera a nota 8,0 

como limiar para a suspensão da intervenção 

humana nas áreas sob restauração.

Nesse sentido, o PSA-Hídrico CEIVAP também 

se apresenta como um programa integrador, 

pois incorpora instrumentos de outras políticas 

públicas. Além de adotarem o protocolo de mo-

nitoramento da restauração, os projetos selecio-

nados estabeleceram interface com o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei Federal 

nº 12.651/2012, tanto no apoio prestado a algu-

mas das propriedades na elaboração do cadas-

tro quanto na utilização do CAR como base de 

dados para a elaboração dos PERs.

Outros instrumentos, como o Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) e o Termo de 

Compromisso Ambiental (TCA), apresentam 

grande interface com projetos de PSA Hídrico, 

principalmente no que tange aos instrumentos 

contratuais entre o município e o provedor de 

serviços ambientais. Acredita-se, então, que a 

utilização desses instrumentos em projetos fu-

turos pode ser estratégica e efetiva para redu-

zir os riscos de perda dos investimentos após 

o encerramento dos contratos de prestação de 

serviços ambientais.

5. Etapa 7: o pagamento pelos serviços 

ambientais

A Etapa 7 do PSA-Hídrico CEIVAP previa o pa-

gamento aos provedores de serviços ambientais. 

Em seis dos oito projetos em curso, o pagamento 

aos provedores foi realizado concomitantemente 

à execução das intervenções nas propriedades 

Figura 6a - Área do PSA-Hídrico CEIVAP em processo de restauração florestal no município de Carapebus/RJ. Idade: 12 meses

Nota: 4,71

Fonte: AGEVAP, 2019
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Figura 6b - Área do PSA-Hídrico CEIVAP em processo de restauração florestal no município de Petrópolis (RJ). Idade: 24 meses

Nota: 3,79

Fonte: AGEVAP, 2019

Figura 6c - Área do PSA-Hídrico CEIVAP em processo de restauração florestal no município de Resende (RJ). Idade: 24 meses

Nota: 7,50

Fonte: AGEVAP, 2019 
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19rurais, como estratégia de mobilização continua-

da e engajamento no projeto. 

Conforme indicado no referencial teórico do 

programa, o pagamento só seria executado após 

a constatação da prestação dos serviços ambien-

tais associados à água, a serem devidamente com-

provados por meio de monitoramento hidrológico.

Como o arranjo das propriedades contrata-

das impossibilitou o monitoramento hidrológico 

dos projetos, o pagamento era efetuado no mo-

mento em que o provedor de serviços ambien-

tais destinava as áreas de sua propriedade para 

o programa, o que tornava o pagamento uma 

compensação financeira pela oportunidade de 

uso da terra na propriedade rural.

Para todos os projetos, ficou definido que o 

valor máximo pago aos provedores de serviços 

ambientais seria de R$ 200,00/ha/ano. Esse va-

lor se baseou no custo médio para arrendamen-

to de pastagem visando à produção pecuária na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Com a 

reprogramação dos instrumentos contratuais, os 

provedores serão beneficiados com o pagamen-

to de até mais quatro parcelas de PSA. 

Após o encerramento dos contratos é que, de 

fato, será possível avaliar o grau de efetividade 

do programa no estímulo à criação dos merca-

dos de PSA nos municípios. A busca pela susten-

tabilidade econômica desses mercados é o gran-

de desafio para o ganho em escala dos projetos 

que utilizam o PSA no Brasil e no mundo.

Segundo Santos e Sena (2018), o PSA é um 

instrumento econômico regulado pelo próprio 

mercado de um produto, em que são caracteri-

zados, de um lado, os consumidores interessados 

naquele produto e, do outro, os atores empenha-

dos em fornecê-lo. No contexto do programa, a 

água em quantidade e qualidade adequadas é 

o produto, os usuários-pagadores e os comitês 

de bacia são os consumidores, ao passo que os 

provedores são os proprietários rurais que desti-

nam parte de suas propriedades à produção do 

serviço ecossistêmico.

A ausência de mecanismos de medição da 

efetividade dos serviços ambientais relativos a 

recursos hídricos pode dificultar o reconheci-

mento de ambos os papéis, e, sem esse reconhe-

cimento efetivo, o mercado não se estabelece. 

Aportar recursos para financiar o pagamento 

aos provedores pode, então, criar uma imper-

feição no sistema, conforme identifica Santos 

e Sena (2018), transformando o pagamento em 

bonificação, premiação ou subsídio, e tornando 

esse um mercado hipotético.

Para os casos em que o mercado de servi-

ços ecossistêmicos é hipotético, a grande con-

tribuição desse tipo de programa é identificar 

os papéis e chamar à luz os conservadores/

provedores de serviços ambientais que não 

estão caracterizados na PNRH. O investimen-

to em conservação e restauração florestal nas 

propriedades rurais faz com que o PSA-Hídrico 

CEIVAP seja um aliado estratégico de um dos 

mais importantes instrumentos para a restau-

ração florestal em larga escala no Brasil: o PRA 

(BRASIL, 2012).

Segundo Wunder (2005), qualquer valor 

acordado a título de PSA é adequado, a partir 

do momento em que ambas as partes estão sa-

tisfeitas. Acredita-se que o grande atrativo para 

a adesão aos projetos de PSA-Hídrico foram os 

investimentos em restauração e isolamento de 

áreas nas propriedades rurais. 

De fato, para cada R$ 1,00 pago a título de 

PSA no programa, foram investidos, em média, 

R$ 160,24 em ações de restauração e R$ 32,43 

em conservação florestal nas propriedades ru-

rais contratadas. Portanto, essa é uma grande 

oportunidade de negócio vislumbrada pelos pro-

vedores de serviços ambientais.

Outra estratégia que guarda grande poten-

cial para aumentar a adesão a programas como 

o PSA-Hídrico CEIVAP é o investimento em flo-

restas produtivas em Sistemas Agroflorestais 

(SAFs). Nesse arranjo, além de reduzirem subs-

tancialmente os investimentos em manutenção 

quando comparados com os plantios de restau-

ração florestal convencionais, os SAFs podem 

prolongar o retorno econômico para os proprie-

tários que aderem à iniciativa.
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19 6. Conclusões

O Programa-piloto de Pagamento por Ser-

viços Ambientais com Foco em Recursos Hídri-

cos do CEIVAP representa um marco na política 

de investimentos em serviços ecossistêmicos 

do comitê, pois integra os comitês de bacia hi-

drográfica afluentes do Rio Paraíba do Sul, ins-

tituições executoras, poder público municipal e 

proprietários rurais. O programa contribuiu para 

a divulgação do mecanismo de PSA na Bacia Hi-

drográfica do Rio Paraíba do Sul, contemplando, 

aproximadamente, 1.000 ha de área, distribuídos 

entre 78 propriedades rurais de 11 municípios que 

compõem cinco comitês de bacia dos afluentes 

do Rio Paraíba do Sul.

Apesar de ainda estar muito longe de solu-

cionar os problemas ambientais que causam a 

perda de qualidade e a redução da disponibili-

dade da água do Rio Paraíba do Sul, o programa 

lança bases sólidas para a construção de uma 

política de integração para novos programas e 

projetos financiados por recursos oriundos da 

cobrança pelo uso da água e focados na melho-

ria da qualidade ambiental da Bacia Hidrográfi-

ca do Rio Paraíba do Sul.

Notas

1 Parte da tese de doutorado do primeiro autor.
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Águas da Mata 
Atlântica 2: 
conservação de 
florestas e produção de 
água no campo

Resumo
O Pagamento por Serviços Ambientais vem se fir-
mando como importante alternativa para atender 
à necessidade de restauração florestal no Brasil. A 
Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAp) financiou 
nove projetos-piloto na região do Médio Paraí-
ba após publicação de edital em 2015. O projeto 
Águas da Mata Atlântica foi realizado na sub-bacia 
do Rio Piabanha, no município de Petrópolis, onde 
restaurou 30 ha de áreas degradadas e realizou 
as ações necessárias à conservação de 30 ha de 
florestas maduras, além de promover a articula-
ção necessária ao pagamento dos produtores. O 
projeto seguiu as etapas preestabelecidas e logrou 
alcançar as metas propostas, superando desafios 
técnicos, operacionais e institucionais. A identifi-
cação dos principais obstáculos e as estratégias 
utilizadas para superá-los são apresentadas como 
sugestões para a ampliação de programas seme-
lhantes no Estado do Rio de Janeiro.

Palavras-chave
PSA. Restauração Florestal. Conservação Florestal. 
Mata Atlântica. AGEVAP. Rio Piabanha.

Abstract
Payment for Environmental Services has been es-
tablished as an important alternative to meet the 
need for forest restoration in Brazil. The AGEVAP – 
Paraíba do Sul River Basin Association - financed 
nine pilot projects in the Middle Paraíba region 
from a public notice published in 2015. The Atlantic 
Rainforest Waters project was carried out in the Pi-
abanha River sub-basin, municipality of Petrópolis, 
where it restored 30 ha of degraded areas and car-
ried out the conservation of 30 ha of forests, besides 
promoting the articulation needed for the payment 
of the producers. The project followed the pre-es-
tablished steps and achieved the proposed goals, 
overcoming technical, operational and institutional 
challenges. The identification of the main obstacles 
and the strategies used to overcoming them are pre-
sented as suggestions for expanding similar pro-
grams in the state of Rio de Janeiro.

Keywords
ASP. Forest Restoration. Forest Conservation. Atlantic 
Rainforest. AGEVAP. Piabanha River.

Aline Damasceno de Azevedo; Patricia Kranz

Atlantic Rainforest Waters 2: forest 
conservation and water production
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1. Contextualização, justificativa e 

importância do projeto

A crise climática e os impactos a ela associa-

dos tornam urgente a transição para uma eco-

nomia de baixo carbono.

O acordo climático global firmado em Paris, 

durante a 21ª Conferência das Nações Unidas so-

bre Mudanças Climáticas (COP 21), consagrou as 

florestas como parte fundamental das ações em 

favor do controle do clima. Na ocasião, o Brasil se 

comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares 

de florestas até 2030. Para alcançar essa meta, é 

necessário desenvolver e implementar diversas 

estratégias, entre as quais, o Pagamento por Ser-

viços Ambientais (PSA).

O PSA é uma estratégia inovadora, voluntária e 

negociada. É considerado instrumento econômico 

de gestão ambiental, baseado nos princípios “usuá-

rio-pagador” e “provedor-recebedor” (Fidalgo, et 

al., 2017). Pode ser relacionado como uma forma de 

compensação pela provisão dos serviços ecossistê-

micos, por meio de atividades de recuperação ou 

conservação florestal, onde esses serviços ambien-

tais no âmbito hídrico vêm promover, sobretudo, a 

segurança dos recursos hídricos da população. 

Pioneiros no Programa de PSA no Estado do 

Rio de Janeiro,  o Projeto Produtores de Água e 

Floresta da Bacia do Rio Guandu ultrapassou as 

metas nas  áreas prioritárias selecionadas para 

ações de restauração e conservação florestal, 

contribuindo para o aumento da cobertura ve-

getal, bem como para a conservação e recupera-

ção de importantes mananciais que abastecem 

os principais rios da região. Esse resultado, além 

de outras bem-sucedidas experiências nacionais 

e internacionais, apontam a efetividade do ins-

trumento do PSA, o que levou à iniciativa de pro-

mover outras ações no Estado do Rio de Janeiro.

Em 6 de dezembro de 2012, o Comitê de Inte-

gração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul (CEIVAP) designou, em seu Plano de Aplica-

ção Plurianual, a aplicação de recursos no Pro-

grama de Pagamento por Serviços Ambientais 

com Foco em Recursos Hídricos (PSA Hídrico). 

Com base nisso, a Associação Pró-gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (AGEVAP) lançou um edital para a sele-

ção de projetos de PSA, por meio do qual nove 

projetos-piloto, em 13 municípios, foram contem-

plados. O Projeto AMA 2, da Rede de Desenvolvi-

mento Humano (REDEH), foi um dos escolhidos, 

na área de abrangência do Comitê Piabanha, 

para dar continuidade às ações iniciadas pelo 

Projeto AMA (2013/2014). 

A região, no entorno do Monumento Natural 

da Pedra do Elefante, no município de Petrópolis, 

é considerada hotspot do bioma Mata Atlânti-

ca no Estado do Rio de Janeiro. Inserida em 

uma grande falha do Corredor Central Flumi-

nense, está sujeita a um histórico processo de 

desflorestamento e ocupação desordenada, 

o qual contribuiu para a tragédia provocada 

pelas chuvas que atingiram a Região Serrana 

em 2011, responsável por mais de mil mortes. 

A crescente erosão do solo e a seca têm im-

pactado as atividades dos produtores rurais 

locais, responsáveis por boa parte da produ-

ção convencional de verduras e legumes e pela 

maior produção de orgânicos do Estado do Rio 

de Janeiro.

Não obstante, a região também é uma im-

portante fonte de abastecimento de água – 

para consumo humano e da fauna –, sobretudo 

se forem consideradas a captação e a distribui-

ção feitas pela empresa Águas do Imperador 

nos bairros do entorno.

Dessa forma, a restauração e a conservação 

florestal nas áreas de abrangência do projeto vi-

sam à manutenção dos recursos hídricos, faunís-

ticos, florísticos, edáficos e geológicos da mais 

importante bacia hidrográfica da região, a do Rio 

Piabanha, de modo a, no longo prazo, melhorar 

a qualidade e a quantidade da água, bem como 

garantir a recuperação de nascentes secas e a 

estabilidade de encostas.

Ademais, a recuperação e conservação flo-

restal nessas áreas proporcionarão, além da 

proteção humana e à biodiversidade local e 

regional, a melhora no microclima, a preserva-
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ção da beleza cênica da região e a diminuição 

dos riscos de erosão, de movimento de massa 

e de incêndios proporcionados pela elevada 

ocorrência de gramíneas em pastagens.

2. Área de abrangência do projeto

O Projeto AMA 2 é realizado no município de 

Petrópolis, na Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro, mais especificamente, nos núcleos rurais 

denominados Brejal e Taquaril, georreferencia-

dos pelas coordenadas 707486,07 L - 7538749,58 

N e 696525,12 L - 7532455,87 N, respectivamente. 

Esses núcleos rurais são importantes polos agrí-

colas, sendo Brejal considerado o maior produtor 

de alimentos orgânicos do estado.

As áreas abrangem a Região Hidrográfica da 

Bacia do Rio Piabanha, importante contribuinte 

do Rio Paraíba do Sul, e a principal microbacia 

do Rio Bonito, conforme mostra a Figura 1.

3. Objetivos, metas e resultados 

esperados

O Projeto AMA 2 tem como objetivo a conser-

vação de 30 ha de vegetação e a restauração 

florestal de outros 30 ha nas áreas de manan-

ciais da microbacia do Rio Bonito e do córrego 

Taquaril, este último usado como ponto para a 

captação da água que abastece os bairros da 

Posse e de parte de Pedro do Rio.

Entre os resultados esperados, estão a con-

servação e preservação florestal, com a cria-

ção de corredores ecológicos e o consequente 

aumento do fluxo gênico da fauna e da flora; a 

redução da perda de solo ocasionada por pro-

cessos erosivos; e a melhoria da qualidade e da 

quantidade de água dos mananciais da região. 

Essas modificações se refletirão, além disso, no 

equilíbrio dos processos hidrológicos da Bacia 

do Rio Piabanha.

Figura 1 - Localização das áreas onde é executado o projeto de PSA Hídrico Águas da Mata Atlântica 2, no município de Petrópolis

Fonte: Elaborada pelas autoras
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4. Metodologia utilizada na execução  

do projeto

4.1. Arranjo institucional, base legal, seleção de 

áreas prioritárias, metodologia de valoração do 

PSA, estratégia de mobilização social, forma de 

seleção e contratação de provedores

O Projeto AMA 2 é fruto da parceria entre a 

AGEVAP, o Comitê Piabanha, a REDEH e a Prefei-

tura de Petrópolis. Dividido em seis etapas, es-

tava previsto para ser concluído em dois anos, 

conforme mostra a Tabela 1.

A AGEVAP determinou o valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais) por hectare para o pa-

gamento aos provedores, quantia semelhante 

à que foi determinada como adequada para 

compensação financeira na região no Projeto 

AMA (2013-2014).

Como o município ainda não tinha uma le-

gislação específica dedicada ao PSA, a primeira 

providência tomada foi nesse âmbito. Passaram-

-se seis meses até a publicação da Lei do PSA, 

em junho de 2015. Em 21 de julho do mesmo ano, 

foi celebrado o contrato entre a REDEH e a AGE-

VAP; em setembro, a minuta do Edital de Chama-

mento aos proprietários foi enviada à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, que, em outubro, 

publicou a nomeação dos membros do Comitê 

Gestor, como a Prefeitura de Petrópolis se refe-

re à Unidade Gestora do Projeto (UGP). A publi-

cação do Edital de Chamamento só ocorreu, de 

fato, em junho de 2016.

A etapa de mobilização foi concluída com su-

cesso, graças à contratação de uma pessoa como 

apoio local, à credibilidade da REDEH na região, 

bem como ao apoio de uma respeitada liderança 

local, que colaborou divulgando e participando 

das reuniões que foram promovidas.

As visitas técnicas às 12 propriedades habilita-

das propiciaram o estabelecimento de um canal 

de diálogo com os proprietários, através do qual 

foi possível tomar ciência das expectativas deles 

e fazer um levantamento dos seguintes desafios:

• Propriedades sem aceiro e algumas com estra-

das internas sem manutenção;

• Das cinco áreas que necessitavam de restauração, 

quatro foram devastadas pelo fogo e três apresen-

tavam quadro de extrema degradação do solo;

• Registro frequente de incêndios na região;

• Elevada concentração de produtores orgânicos, 

inviabilizando a capina química.

Em agosto de 2016, aconteceu a reunião que 

pautou a hierarquização das propriedades, com 

Tabela 1 - Etapas de execução do Projeto de PSA Hídrico AMA 2, no município de Petrópolis

Ações de Planejamento, de 

divulgação e mobilização 

dos proprietários para parti-

cipação no projeto de PSA

Etapa 1 Institucional

Etapa 2 Chamamento e mobilização

Etapa 3 Habilitação e hierarquização

Ações de implantação 

do Projeto Executivo 

de Restauração (PER) e 

monitoramento das áreas

Etapa 4 Ações de conservação e restauração florestal

Etapa 5 Conservação e manutenção das áreas

Conclusão das atividades Etapa 6
Apresentação dos resultados ao CEIVAP e  

ao CBH Piabanha

Fonte: Elaborada pelas autoras
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a seleção de 11 das 12 propriedades habilitadas 

(Figura 2) e a destinação de um total de 30 ha 

à restauração florestal e de outros 30 ha à con-

servação florestal.

A hierarquização das áreas seguiu os crité-

rios estabelecidos no Edital de Chamamento e 

as pontuações correspondentes, conforme es-

pecificado na Tabela 2.

Após a assinatura dos contratos com os pro-

prietários, em setembro foram realizadas no-

vas visitas para a elaboração dos Planos Exe-

cutivos de Restauração (PERs).

Durante a elaboração dos PERs e a imple-

mentação das ações de restauração florestal, os 

maiores desafios encontrados foram o fluxo de 

caixa e o relacionamento com a gerenciadora. A 

AGEVAP precisou intervir no processo para diri-

mir questões técnicas que ocasionaram impas-

ses e trouxeram prejuízos ao projeto e à REDEH. 

Já o principal desafio nas atividades de conser-

vação florestal foi o acesso às áreas de implan-

tação dos aceiros, dificultado pela acentuada 

declividade dos terrenos.

Figura 2 - Propriedades habilitadas para o projeto de PSA Hídrico AMA2, no município de Petrópolis

Fonte: REDEH/Geoambiente
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Tabela 2 - Critérios de hierarquização usados na escolha das propriedades rurais  
contempladas no projeto de PSA Hídrico AMA2

Critérios Analisados para Hierarquização Índices/Pontos

Áreas relevantes para abastecimento de 

água: áreas que possuem nascentes e cur-

sos d’água naturais, conservadas ou com 

necessidade de restauração.

Relevante 2

Não relevante 0

Áreas de recarga de aquífero: áreas com 

capacidade  para receber a infiltração da 

água de superfície, onde foram priorizadas 

as zonas de drenagem das microbacias.

Localizado em área de recarga 1

Não localizado em área de recarga 0

Zona de amortecimento (ZA) de Unidade 

de Conservação (UC): área em zona de 

amortecimento de UCs de Proteção Inte-

gral (PI) e de Uso  

Sustentável (US).

Localizada em ZA de UC de PI 1

Localizada em ZA de UC de US 1

Não localizada nos critérios acima 0

Relevância social: área localizada em co-

munidades sociais ou que tenham alguma 

contribuição social.

Comunidade tradicional com necessidade 

de investimentos socioambientais
1,5

Comunidade rural com práticas ecológi-

cas ou de agricultura orgânica
1,5

Agricultor familiar ou empreendedor  

familiar rural
1,5

Contribui para abastecimento de escola, 

posto de saúde ou outro  

equipamento público

1,5

Não localizada nos critérios acima 0

Relevância para a segurança frente às 

mudanças climáticas: área mapeada como 

vulnerável às mudanças climáticas no  

Projeto AMA 1 contendo áreas sujeitas  

a deslizamentos.

Área mapeada como vulnerável às  

mudanças climáticas
1,5

Não localizada no critério acima 0

Pontuação Máxima 12

Fonte: Elaborada pelas autoras
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4.2 Ações de restauração e conservação florestal

4.2.1 Técnicas de restauração e conservação 

utilizadas

As ações de restauração e conservação flores-

tal previstas no projeto foram executadas entre 

novembro de 2016 e abril de 2019. Até dezembro 

desse último ano, serão realizadas ações extras 

com vistas à finalização das atividades.

As ações de conservação florestal consistiram 

na construção de cercas, porteiras e aceiros, des-

tinados a isolar as áreas tratadas pelo projeto e a 

proteger as propriedades.

As cercas e porteiras foram instaladas para 

impedir a entrada de animais em lavouras, bem 

como impossibilitar o acesso de caçadores às flo-

restas conservadas, garantindo também, dessa 

maneira, a segurança pessoal dos proprietários.

Os aceiros foram construídos com o intuito 

de prevenir incêndios florestais, muito comuns 

na região nos meses de estiagem (maio a setem-

bro). Os mesmos foram feitos seguindo o padrão 

de tamanho mínimo de 4 m de largura, e manti-

dos com limpeza total a cada 90 dias.

As ações de restauração florestal foram 

executadas em duas fases distintas, a de im-

plantação e a de pós-implantação dos reflo-

restamentos, que se dividiram em três etapas: 

preparação da área para o plantio, plantio das 

mudas e manutenção das áreas.

Na fase de implantação dos reflorestamentos, 

foram executadas as atividades de: 1) preparo do 

terreno, a partir do controle e eliminação de plantas 

exóticas invasoras (plantas daninhas), por meio da 

capina e roçadas manuais e semimecanizadas; 2) 

construção de aceiros e cercas; 3) controle da po-

pulação de formigas-cortadeiras; e 4) adubação e 

plantio das mudas. Já na fase de pós-implantação, 

Cercamento de área sob conservação no âmbito do Projeto AMA 2
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Sitio das Pitangueiras antes das ações de restauração florestal do Projeto AMA 2

Sitio das Pitangueiras depois do plantio de espécies nativas da Mata Atlântica
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foram realizadas as atividades de combate às 

plantas daninhas, limpeza de aceiros, controle 

de formigas-cortadeiras, adubação de cobertura 

e replantio para substituição de mudas mortas.

A técnica de restauração utilizada foi a de 

plantio total, que prioriza o recobrimento total 

do solo no menor espaço de tempo possível. 

Mas, nas porções da paisagem com ilhas de 

vegetação formadas por regeneração natural, 

também foi aplicada, em menor escala, a técni-

ca de enriquecimento.

O espaçamento padrão entre plantas foi 

determinado em 3m x 2m, no geral. Em pon-

tos mais críticos de degradação da paisagem, 

porém, foi adotado um espaçamento mais 

adensado, de 2m x 2m. Em média, foram plan-

tadas 1.667 árvores por hectare, que resultou 

no plantio de, aproximadamente, 50.500 mu-

das e no replantio de 16.460 mudas.

A metodologia adotada foi adaptada do refe-

rencial teórico Pacto Pela Restauração da Mata 

Atlântica. Partiu-se do método das linhas de 

preenchimento e diversidade, ficando o percen-

tual maior de plantio (entre 60% e 70%) reserva-

do a espécies dos grupos ecológicos (estágios 

sucessionais) das pioneiras e secundárias iniciais 

e o menor (entre 30% e 40%), às espécies dos 

grupos das secundárias tardias e clímax.

Foram utilizadas apenas espécies de ocorrên-

cia regional e natural do bioma Mata Atlântica, 

dos diferentes estágios sucessionais supracita-

dos, selecionadas com base nos critérios esta-

belecidos pelo diagnóstico ambiental das áreas, 

sobretudo, pela especificidade de adaptação 

às condições edafoclimáticas que a porção das 

paisagens oferecia, sendo, predominantemente, 

áreas de encostas muito declivosas e em alto 

grau de degradação ambiental, com a presença 

de fortes processos erosivos.

Nas áreas de relevo declivoso, deu-se 

prioridade ao plantio de espécies pioneiras, 

rústicas e de rápido crescimento, adaptadas 

a condições ambientais adversas. Já na parte 

do plantio realizado em área de relevo pla-

no a suave ondulado, foi possível utilizar uma 

maior diversidade de espécies, pertencentes 

a todos os grupos ecológicos, ou seja, pionei-

ras, secundárias e clímax.

4.2.2 Manutenção das áreas

Subsequente ao período da implantação, a 

fase de pós-implantação ficou caracterizada 

pela etapa de manutenção das áreas, considera-

da de suma importância, pois engloba os cuida-

dos necessários com as mudas plantadas. Esta 

etapa consistiu nas atividades de combate às 

plantas daninhas, limpeza de aceiros, controle 

de pragas e doenças, adubação de cobertura e 

reposição (replantio) de berços falhados.

O objetivo da manutenção é proporcionar as 

melhores condições para o bom desenvolvimen-

to das mudas no campo e, consequentemente, 

garantir o estabelecimento delas. O sucesso do 

reflorestamento depende da prática correta de 

manejo e da regularidade na realização dessa 

atividade, essencial para a restauração e resta-

belecimento dos processos ecológicos, em longo 

prazo, na área revegetada.

No entanto, devido ao alto grau de degrada-

ção ambiental das áreas abrangidas pelo projeto, 

ao alto grau de infestação de formigas-cortadei-

ras e às intempéries, ao final dos dois anos do 

contrato inicial (abril 2016 - abril 2018), ficou cla-

ra a necessidade de mais tempo para as ativida-

des de manutenção. Com isso, foi celebrado um 

Termo Aditivo de um ano, contemplando todas as 

ações de manutenção.

Dessa maneira, o Projeto AMA 2 atingiu o nú-

mero de ações de manutenção previsto para cada 

90 dias, contados a partir do plantio e entre cada 

manutenção. Ao todo, foram de seis a sete inter-

venções nos 30 ha implantados durante o perío-

do total de vigência do projeto (até abril de 2019, 

considerando o Termo Aditivo). Entretanto, no final 

desse período, foi observada a necessidade de dar 

seguimento a ainda mais ações de manutenção 

nas áreas, devido aos desafios já explicitados.

Como não dispunha de mais recursos finan-

ceiros, a AGEVAP sugeriu ações emergenciais, 

que poderiam ser realizadas de forma eficiente 
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e a baixo custo: o plantio de uma espécie for-

rageira, o combate permanente às formigas-

-cortadeiras (com o uso de termonebulizador) 

e a realização de mais duas roçadas. Assim, foi 

firmado um novo Termo Aditivo, que, além de 

estender as ações do AMA2 até abril de 2020, 

determinava que o projeto deveria ser finali-

zado com o plantio da espécie de leguminosa 

forrageira feijão-guandu nas áreas em que o 

desenvolvimento dos plantios foi mais crítico, 

equivalentes a 20 dos 30 ha restaurados.

Sendo essa uma espécie de rápido cres-

cimento e adaptada a qualquer condição am-

biental, a introdução dessa cultura no sistema 

teve como objetivos o recobrimento das falhas 

de plantio e a recuperação rápida do solo nas 

linhas de cultivo, por meio da adubação verde 

e da fixação biológica de nitrogênio, de modo 

a proporcionar sombreamento às mudas e a se 

tornar uma fonte alternativa de predação para 

as formigas-cortadeiras.

4.3 Monitoramento florestal

Com o intuito de padronizar o conteúdo 

mínimo dos produtos entregues pelas exe-

cutoras, foi criado o "Manual para elabora-

ção dos produtos previstos no Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais do CEI-

VAP - PSA Hídrico", onde, dentre outras, esta-

Tabela 3 - Apresentação geral dos resultados das ações de conservação e restauração florestal 

do projeto de PSA Hídrico AMA 2, no município de Petrópolis

Propriedade/Ações

Isolamento de 

proteção (cons-

trução de cerca  

e porteira

Prevenção a in-

cêndio (constru-

ção de aceiro)

Mudas  

plantadas

Mudas  

replantadas
Manutenções

Sítio Bela Vista 1.772 m de cerca 6.660 m2 25.000 6.606 7

Sítio das  

Pitangueiras
900 m de cerca 2.560 m2 10.000 2.490 6

Sítio Vale das 

Seriemas
- 3.260 m2 5.480 616 6

Chácara do Apodi 700 m de cerca 3.684 m2 8.335 6.434 5

Sítio do Canto 570 m de cerca - 1.667 314 6

Sítio Cachoeira 

do Rio Bonito
Porteira - - - -

RPPN Caldeirão - 2.800 m2 - - 5

Sítio Jequitibá - 3.840 m2 - - 5

Sítio Darhana - 1.568 m2 - - 5

Sítio Parque  

das Juritis
348 m de cerca - - - 1

Sítio Armazém 

Sustentável
918 m de cerca - - - 1

Total de ações
5.208 m de cerca 

+ porteira

24.372 m2  

de aceiro

50.482  

mudas 

plantadas

16.460 

mudas  

replantadas

47

Fonte: Elaborada pelos autores
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vam previstas ações de monitoramento hi-

drológico, bem como das áreas restauradas. 

Devido a questões técnicas, a exigência de 

monitoramento hidrológico foi eliminada.  

Porém, foi reconhecida e acrescentada a ne-

cessidade da realização de monitoramento flo-

restal, a fim de facilitar o controle e o acom-

panhamento dos resultados das ações das 

executoras por parte da AGEVAP.

A princípio, era exigido que a metodologia de 

monitoramento aplicada seguisse o referencial 

teórico Pacto pela Restauração da Mata Atlânti-

ca. Mas o cumprimento dessa exigência tornaria 

o projeto inexequível, por essa ser uma metodo-

logia adaptada às condições ambientais e logís-

ticas do Estado de São Paulo.

Em junho de 2017, o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), órgão ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro, criou a Resolução nº 143, na qual 

instituiu o Sistema Estadual de Monitoramento e 

Avaliação da Restauração Florestal (SEMAR) e es-

tabeleceu orientações, diretrizes e critérios para 

a elaboração, execução e monitoramento de pro-

jetos de restauração florestal.

O que passou a guiar, então, as ações de 

monitoramento do projeto foi o Manual de Pro-

cedimentos para o Monitoramento e Avaliação 

de Áreas em Restauração Florestal no Estado do 

Rio de Janeiro, um dos instrumentos da Reso-

lução INEA nº 143. A metodologia escolhida foi 

a do Diagnóstico Ecológico Rápido (DER), que 

se baseia na medição direta de sete parâme-

tros ecológicos, a saber: densidade de plantio, 

percentual de espécies zoocóricas, altura das 

plantas, equidade, riqueza, cobertura de copa 

e cobertura de gramíneas.

Após os cálculos dos parâmetros, a avalia-

ção dos resultados deve ser integrada de for-

ma a gerar um conceito que varia de 0 (zero) 

a 10 (dez). Com base nessa nota, pode-se emi-

tir o parecer acerca do projeto. Segundo a 

metodologia proposta, os plantios só poderão 

ser considerados aptos para quitação junto ao 

órgão ambiental quando o conceito final for 

igual ou maior que 8 (oito), que, geralmente, é 

atingido após quatro anos ou mais de ativida-

des de restauração e conservação.

O conceito final é obtido automaticamente 

pela chamada Calculadora da Restauração Flo-

restal (disponível no site www.restauracaoflores-

talrj.org), por meio do preenchimento das notas 

atribuídas a cada parâmetro observado: crítica = 

0; mínima = 0,65 e adequada = 1,0. 

As medições em campo ocorreram em um to-

tal de 50 parcelas demarcadas permanentemen-

te nas áreas submetidas às ações de restauração. 

As primeiras foram realizadas em outubro de 

2018. As próximas medições ocorrerão um ano 

após as primeiras, em outubro de 2019.

5. Principais resultados alcançados

A Tabela 3 apresenta um resumo dos resul-

tados das ações de conservação e restauração 

florestal realizadas até abril de 2019.

De acordo com os resultados apresentados 

na Tabela 3, é possível observar que a REDEH 

seguiu o cronograma corretamente ao longo do 

tempo do contrato e cumpriu com as exigências 

ao completar todas as ações previstas no proje-

to, mesmo tendo excedido muitos números esti-

mados no projeto inicial.

Segundo os resultados observados nas pri-

meiras medições do monitoramento florestal, 

as notas finais obtidas pelas cinco proprieda-

des restauradas variaram entre 3,29 e 4,29 e 

se mantiveram basicamente iguais nas avalia-

ções individuais de cada parâmetro. Isso in-

dica que essas áreas, no segundo ano após a 

implantação, em outubro de 2018, apresenta-

vam situação ainda crítica para as ações de 

restauração florestal, tendo sido consideradas 

como inaptas (0,0 -7,9: Inapto; 8,0 - 10,0: Apto) 

para quitação de qualidade pelo órgão am-

biental estadual (INEA), demandando, ainda, 

grandes intervenções.

Isso pode ser justificado pelo fato de os plan-

tios serem muito recentes e não terem tido tem-

po para se estabelecerem totalmente. Quando 

algo desse tipo ocorre, são recomendadas mais 
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intervenções de manutenção na área, até que se 

obtenha o crescimento adequado das mudas, a 

fim de promover, principalmente, a mudança 

nos parâmetros de cobertura de copa (aumen-

to do percentual) e de infestação de gramíneas 

(diminuição do percentual).

Quanto às outras variáveis, como o cresci-

mento e desenvolvimento das mudas em altura 

e biomassa, as notas baixas obtidas podem ser 

atribuídas à degradação acentuada do terre-

no na maior parte das áreas e aos expressivos 

eventos de infestação incontrolável de formi-

gas-cortadeiras durante os períodos de implan-

tação e manutenção dos plantios. Nesses casos, 

recomenda-se mais adubações de cobertura e 

um investimento maior e mais eficiente em ou-

tras formas de controle de pragas.

Frente ao exposto, a REDEH, mesmo diante 

da escassez de recursos financeiros para dar 

continuidade às ações por mais tempo, avalia 

que as áreas que fizeram parte do projeto ne-

cessitam de, pelo menos, mais dois anos de ma-

nutenção constante.

6. Lições aprendidas, desafios e 

reflexões

Inicialmente, o principal desafio relacionado 

ao Projeto AMA 2 foi na comunicação com a Pre-

feitura de Petrópolis, que não demonstrou o in-

teresse esperado.  O impasse foi superado com 

muita paciência e insistência, graças ao auxílio de 

pessoas que residiam na localidade de atuação 

do projeto e ao grande esforço empreendido pela 

REDEH e pela AGEVAP. Infelizmente, essa é uma 

situação que leva à reflexão sobre o papel do go-

verno local nos arranjos de PSA e sugere a neces-

sidade de arranjos institucionais alternativos.

O fato de a limpeza das áreas ser feita uni-

camente por meio de capina manual, o aumento 

no preço dos insumos e serviços em decorrência 

do atraso no início das atividades e alguns erros 

técnicos no projeto inicial criaram uma situação 

de dificuldade de fluxo de caixa que, além de só 

ter podido ser superada com a utilização de re-

cursos próprios da REDEH, provocaram o sacri-

fício das atividades de educação ambiental e o 

redimensionamento e troca da equipe proposta. 

Outro fator que contribuiu para as dificulda-

des de fluxo de caixa, registradas durante todo 

o período do projeto, foi o condicionamento dos 

repasses a vistorias no local. Como não havia 

pessoal suficiente para essas visitas técnicas, 

isso gerou atrasos na transferência de recursos. 

Além disso, a ausência de um(a) engenhei-

ro(a) florestal no quadro funcional da gerencia-

dora para acompanhar o projeto gerou crises e 

alguns prejuízos nas primeiras etapas. 

A AGEVAP também sofreu com as vicissitu-

des de um projeto-piloto. O edital publicado 

não especificava detalhadamente o que seria 

exigido para a participação no projeto, o que Muda de pau-brasil: monitoramento pós-plantio
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Chácara do Apodi antes da etapa de plantio de mudas

Chácara do Apodi depois do reflorestamento
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gerou desgaste e prejuízo para as executoras, 

que se depararam com exigências que não 

estavam previstas em seus orçamentos e que 

acabaram demandando muitas horas a mais de 

trabalho. A falta de um profissional para aten-

der todos os projetos impossibilitou o aten-

dimento às executoras e a análise em tempo 

hábil dos relatórios, o que atrasou os repasses. 

A situação melhorou quando foi contratado um 

engenheiro florestal, que a judou na comunica-

ção e na solução dos problemas citados.

Um projeto de restauração florestal é extre-

mamente dinâmico e sujeito a variáveis bióticas, 

o que o deixa totalmente fora de controle, sobre-

tudo no que tange às questões ambientais das 

áreas, às condições intempéries e até antrópicas, 

como é o caso dos incêndios florestais. Assim, 

uma iniciativa dessa natureza demanda flexibi-

lidade. Muitas situações encontradas em cam-

po precisam ser solucionadas por meio de uma 

decisão tomada rapidamente, e a espera pelos 

processos burocráticos leva a prejuízos, como 

perder a época de chuva para o plantio, apenas 

para citar um exemplo.

Algumas circunstâncias no decorrer das ativi-

dades levaram a alterações no planejamento ini-

cial. O desequilíbrio, em alto grau, na população 

de formigas-cortadeiras, decorrente da extrema 

degradação das áreas, levou a um aumento ex-

pressivo no uso de formicida granulado e ao uso 

de formicida em pó, não previsto inicialmente, bem 

como ao uso de termonebulização. Da mesma forma, 

não estava prevista a adubação de cobertura, que, 

ao longo da execução, verificou-se ser necessária.

Todavia, apesar dos fatores limitantes de 

degradação que as áreas restauradas apresen-

taram, que representaram um grande desafio 

para a execução do projeto – dos maiores gas-

tos com materiais, insumos e intervenções fí-

sicas ao maior esforço físico demandado das 

equipes de campo –, todas as metas e deman-

das foram atingidas e atendidas, ao passo que 

os resultados seguem positivos, apesar da ne-

cessidade de se prosseguir com algumas ações 

por mais tempo. 

7. Perspectivas futuras

Projetos-piloto têm como função, além de 

cumprir o objetivo proposto, servir de aprendi-

zado para todos os envolvidos nele, de forma a 

melhorar a eficácia e a eficiência da execução 

de projetos semelhantes.

Sem dúvida, é possível afirmar que o Pro-

jeto AMA 2 proporcionou um grande aprendi-

zado a todos os envolvidos, e a REDEH agra-

dece todos(as) os(as) profissionais com os(as) 

quais sua equipe teve contato pelas inúmeras 

oportunidades que teve de adquirir novos co-

nhecimentos e melhorar a implementação de 

suas ações.

Considerando a importância e a necessida-

de de se propagar o instrumento de PSA no Es-

tado do Rio de Janeiro, destacamos, a seguir, 

algumas considerações pertinentes:

1) Um projeto de restauração florestal elabo-

rado sem a definição prévia das áreas a serem 

atendidas estará, necessariamente, sujeito a al-

terações quando aquelas forem selecionadas; 

essas alterações terão impacto tanto no crono-

grama quanto no orçamento do projeto, aspec-

tos que devem ser considerados na elaboração 

de editais e programas futuros. 

2) No caso de áreas prioritárias para restau-

ração em municípios nos quais a prefeitura não 

colabora para com o projeto, faz-se necessário 

encontrar outros mecanismos para a transferên-

cia de recursos para os proprietários.

3) É preciso examinar criteriosamente as 

propostas técnicas apresentadas, de modo que 

aquelas consideradas inexequíveis logo no iní-

cio do processo possam ser corrigidas, bem 

como exigir que os projetos tenham um(a) en-

genheiro(a) florestal responsável.

4) As executoras ficarão mais confortáveis, 

e o cronograma poderá ser seguido com mais 

precisão, se houver, na equipe do contratante, 

profissionais tecnicamente qualificados e em 

número suficiente para atender às demandas do 

projeto, analisar cada caso e fazer as adequa-

ções necessárias, sem prejuízos a nenhum lado.
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5) É importante informar às futuras exe-

cutoras, já no edital, a necessidade de dispor 

de capital para fazer frente às despesas do 

projeto, e/ou criar mecanismos que permitam 

adiantamentos, bem como agilizar os procedi-

mentos de desembolso.

6) Desenvolver um manual prático e claro 

para a implementação do projeto e apresentá-lo 

anexo ao edital. 

7) Estabelecer procedimento para a rápida 

resolução de questões surgidas em campo, de 

forma a não prejudicar a implantação do projeto 

nem a remuneração da executora.

A REDEH espera ter colaborado para o su-

cesso do Projeto AMA 2 e que as sugestões 

apresentadas aqui facilitem a execução dos 

próximos projetos.
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Sítio Santa Lúcia, em 
Barra Mansa, após ação 

de reflorestamento
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19PSA Hídrico na 
Bacia do Rio 
Bananal: resultados 
alcançados

Resumo
Este artigo tem como objetivo principal apresen-
tar os resultados do monitoramento de dois anos 
do Projeto-piloto de Pagamento por Serviços Am-
bientais com Foco na Conservação e Restauração 
de Recursos Hídricos na Sub-Bacia do Rio Bananal 
(PSA Hídrico/Azevedo), executado com recursos 
financeiros do Comitê do Médio Paraíba do Sul 
(CBH-MPS) e do Comitê de Integração da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), sob a supervisão e o 
acompanhamento da Associação Pró-Gestão das 
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
(AGEVAP),  e desenvolvido em sete propriedades 
rurais localizadas na Bacia do Rio Bananal, em Bar-
ra Mansa (RJ). A metodologia adotada foi baseada 
no Programa de Pagamento por Serviços Ambien-
tais com Foco em Recursos Hídricos (PSA Hídrico) 
do CEIVAP. O monitoramento do projeto seguiu re-
comendações do Manual de Procedimentos para 
Monitoramento e Avaliação de Áreas em Restaura-
ção Florestal no Estado do Rio de Janeiro, do Insti-
tuto Estadual do Ambiente (INEA), e foi dividido em 
três etapas distintas: planejamento, campo e aná-
lise. Neste artigo, são apresentados os resultados 
do monitoramento realizado em duas proprieda-
des no segundo ano após a finalização do plantio.

Palavras-chave
Meio Ambiente. Conservação da Natureza. Planeja-
mento. Monitoramento. Produtor Rural.

Abstract
This article aims to present the results of the mon-
itoring after two years of the Projeto piloto de Pa-
gamento por Serviços Ambientais com Foco na 
Conservação e Restauração de Recursos Hídricos 
na Sub-Bacia do Rio Bananal (PSA Hídrico/Azeve-
do), executed with financial resources from Comitê 
do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) and Comitê de 
Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
under the supervision and monitoring of the Asso-
ciação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP). The Project was 
developed in seven rural properties, located in the 
Bananal River Basin, Barra Mansa - RJ. The method-
ology adopted was based on CEIVAP's Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em 
Recursos Hídricos (PSA Hídrico). The project moni-
toring followed recommendations from the Manual 
de Procedimentos para Monitoramento e Avaliação 
de Áreas em Restauração Florestal no Estado do 
Rio de Janeiro, of Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA) and was divided into three distinct stages: 
planning, field activities and analysis. In this article, 
we present the results obtained in from the moni-
toring of two areas, that have already reached the 
second year after the planting

Keywords
Environment. Nature Conservation. Planning. Monitoring. 
Rural Producer.
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19 1. Introdução 

Este artigo tem como objetivo principal apre-

sentar os resultados alcançados no período de 

dois anos pelo Projeto-piloto de Pagamento por 

Serviços Ambientais com Foco na Conservação e 

Restauração de Recursos Hídricos na Sub-Bacia 

do Rio Bananal, (PSA Hídrico/Azevedo) em Barra 

Mansa, que está sendo executado com recursos 

financeiros do Comitê do Médio Paraíba do Sul 

(CBH-MPS) e do Comitê de Integração da Bacia 

do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), sob a supervisão 

e o acompanhamento da Associação Pró-Gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (AGEVAP).

O projeto foi desenvolvido em sete proprie-

dades rurais localizadas na Bacia do Rio Bana-

nal, em Barra Mansa (RJ). As áreas selecionadas 

possuem diversas nascentes que se encontra-

vam degradadas devido às atividades exercidas 

ao longo dos anos pelos produtores rurais. Nes-

te artigo, é apresentada a metodologia utilizada 

na implantação do projeto, bem como o resul-

tado obtido em duas propriedades no segundo 

ano após a finalização dos plantios e a compa-

ração desses números com os parâmetros e ín-

dices previstos na Resolução INEA nº 143, de 14 

de junho de 2017.

A propriedade Santa Lúcia, a primeira das 

áreas a serem tratadas neste artigo, disponibi-

lizou 1,06 ha para ações de restauração e 2,10 

ha para ações de conservação. No Sítio Campo 

Alegre, a área cedida para restauração foi de 

3,10 ha. 

As metodologias utilizadas no projeto têm 

como base o Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais com Foco em Recursos 

Hídricos (PSA Hídrico), do CEIVAP, e o Manual 

de Procedimentos para Monitoramento e Ava-

liação de Áreas em Restauração Florestal no 

Estado do Rio de Janeiro, do Instituto Estadual 

do Ambiente (INEA).

Figura 1 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Fonte: ANA 2019



83

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 8
0

 -
 9

7 
 

  n
o
v 

2
0

192. Contextualização

O PSA Hídrico/Azevedo é procedente do Edital 

AGEVAP nº 004/2014, que contempla a implemen-

tação do Programa de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) na microbacia do Rio Bananal, 

curso d’água que nasce no Estado de São Paulo, 

possui 55 km de extensão, é um dos principais 

afluentes do Rio Paraíba do Sul e, na maior por-

ção da microbacia em que está inserido, corta 

áreas com vegetação predominantemente for-

mada por Floresta Semidecidual (43,92%) e por 

Floresta Ombrófila Densa (30,72%) (Figura 1).

O objetivo do PSA Hídrico/Azevedo é, por 

meio da aplicação do mecanismo de PSA, pro-

mover a conservação florestal de 67,02 ha e a 

restauração de 18,15 ha em propriedades rurais 

inseridas no microbacia do Rio Bananal, no mu-

nicípio de Barra Mansa (Figura 2). As áreas se-

lecionadas no âmbito do projeto encontram-se 

entre Rialto e as proximidades da Área de Pro-

teção Ambiental (APA) do Cafundó. Com grande 

potencial hídrico e muitas nascentes, a região 

faz do Rio Bananal, na Região Sul Fluminense, 

um manancial importante para a recarga da Ba-

cia do Rio Paraíba do Sul, uma vez que contribui 

para a produção da água consumida na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, abastecida pela 

Estação de Tratamento de Água do Guandu (ETA) 

por meio da transposição do Rio Paraíba do Sul. 

A atividade predominante na região é a pecuária 

leiteira e a siderurgia, que, nos anos 1940 e 1950, 

suprimiram boa parte das florestas. 

Atualmente, o PSA expressa uma tendência 

de valoração dos serviços ecossistêmicos. Antes, 

entretanto, havia uma punição aplicável a produ-

tores em caso de retirada de indivíduos arbóreos. 

Figura 2 - Localização das propriedades do PSA Hídrico/Azevedo na microbacia do Rio Bananal

Fonte: Azevedo Consultoria Ambiental e Energética LTDA, 2016
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19 Essa diferença ilustra as mudanças nos métodos 

utilizados pela gestão ambiental, que tem deixa-

do de lado o caráter punidor para se utilizar de 

estratégias de valoração.  Hoje, o Estado já reco-

nhece o plantio como um serviço prestado à po-

pulação. A floresta em pé possui valor agregado 

e, dessa maneira, gera renda para os produtores 

rurais, como salienta o Manual para Pagamento 

por Serviços Ambientais Hídricos, da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA):

Serviços ambientais podem se configurar 

como novos direitos, passíveis de regula-

ção, de modo a serem capazes de resultar 

em benefícios compensatórios, não neces-

sariamente econômicos, aos seus fornece-

dores. A maioria dos serviços ambientais 

não tem seu direito de propriedade defini-

do, porque são bens públicos. Desse modo, 

não há sistema de preços e nem mercados 

definidos para eles. No entanto, a neces-

sidade de preservação de determinados 

componentes do ecossistema (p.ex., matas 

ciliares, vegetação nativa em topo de mor-

ro, fertilidade do solo e capacidade de infil-

tração da água da chuva no solo) implica 

um custo privado a determinados agentes 

econômicos como os produtores rurais, 

embora o benefício seja público. Como 

muitos dos serviços ambientais estão dispo-

níveis gratuitamente, sem mercados e sem 

sistemas de preços atribuídos, o seu verda-

deiro valor em longo prazo não é incluído 

nas estimativas econômicas da sociedade. 

Uma vez que alguns serviços importantes 

podem ainda não se encontrar identifica-

dos, a abordagem de precaução é necessá-

ria, a fim de preservar o patrimônio natural. 

Neste sentido, a identificação e mensuração 

biofísica e econômica dos benefícios apor-

tados pela dinâmica ecossistêmica na for-

ma de bens e serviços à sociedade é um 

grande desafio para a adequada gestão 

dos ecossistemas e do sistema econômico. 

(EMBRAPA, p.33, 2017).

De acordo com a Agencia Nacional de Águas 

(ANA), como forma de valorizar o trabalho dos 

produtores rurais envolvidos em projetos de PSA 

e garantir a adequada manutenção das práticas 

conservacionistas executadas nas propriedades 

rurais, os valores a serem pagos por hectare aos 

produtores participantes devem sempre ser pro-

porcionais ao serviço ambiental prestado.

A gestão ambiental contempla diversas 

formas de atuação. No método mais anti-

go e tradicional, conhecido como “coman-

do e controle”, a gestão é feita baseada 

em fiscalizações e multas. Há, no entan-

to, métodos mais modernos e inovadores, 

como o Pagamento por Serviços Ambien-

tais (PSA), no qual a gestão é baseada na 

valoração econômica da natureza e, con-

sequentemente, na distribuição de incen-

tivos financeiros aos responsáveis pela 

preservação ambiental.

A partir do PSA, a manutenção de 

áreas preservadas, muitas vezes encara-

da como prejuízo, torna-se também uma 

atividade rentável. Encontra-se assim um 

ponto de convergência entre ambientalis-

tas, ruralistas, comunidade cientifica e ór-

gãos gestores de meio ambiente. 

O Programa Produtor de Água utiliza 

a política de PSA em todos os seus pro-

jetos, como forma de valorizar o trabalho 

dos produtores rurais envolvidos e garan-

tir a adequada manutenção das práticas 

conservacionistas executadas nas pro-

priedades rurais, assim como das áreas 

de reflorestamento.

O valor por hectare a ser pago aos 

produtores rurais participantes é sempre 

proporcional ao serviço ambiental pres-

tado. Estes valores variam de região para 

região, uma vez que os projetos do Pro-

grama Produtor de Água possuem auto-

nomia para definir sua própria metodolo-

gia de valoração. (ANA, 2019).
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193. Objetivos

O PSA Hídrico/Azevedo visa garantir, por 

meio dos serviços ecossistêmicos prestados pe-

los produtores rurais, a recuperação e a conser-

vação de nascentes em áreas degradadas den-

tro de propriedades rurais inseridas na Bacia do 

Rio Bananal, no distrito de Rialto, município de 

Barra Mansa (RJ).

4. Metodologia de execução do projeto

4.1 Etapa 1 - Institucional

A etapa inicial envolveu o desenvolvimento 

de ações de planejamento, com o objetivo de 

estruturar o projeto de PSA da sub-bacia do Rio 

Bananal. Para tanto, duas atividades norteadoras 

do projeto foram executadas: o Plano de Traba-

lho e a reunião de alinhamento com a AGEVAP 

e representantes da Prefeitura de Barra Mansa 

para a justar informações e definir os principais 

atores e respectivas funções dentro do PSA Hí-

drico/Azevedo.

4.1.1 Plano de Trabalho

Esta etapa consistiu no planejamento execu-

tivo do organograma de produtos. O monitora-

mento hidrológico previsto foi, congressualmen-

te, definido como impraticável no horizonte de 

execução do projeto.

4.1.2 Reunião de alinhamento

Foi realizada na presença de funcionários e 

consultores da Azevedo e de representantes da 

Prefeitura de Barra Mansa e da AGEVAP. Os as-

suntos tratados durante o encontro diziam res-

peito à readequação do Plano de Trabalho à rea-

lidade local, ao alinhamento das informações, à 

definição dos atores importantes e ao papel de 

cada um no projeto.

4.2 Etapa 2 - Chamamento e mobilização

Nessa etapa, a Prefeitura de Barra Mansa ela-

borou e publicou o edital de chamamento aos 

produtores rurais, que acompanhou o lançamen-

to e a publicação do aviso público, bem como os 

documentos referentes ao projeto.

4.2.1 Edital de chamamento

Além da minuta do edital de chamamento, foi 

elaborada a minuta do contrato a ser celebrado 

entre prefeitura e produtor rural e formalizada a 

comissão de julgamento da Unidade Gestora do 

Projeto (UGP).

4.2.2 Estratégia de divulgação, mobilização e 

participação social

Após a definição do material estratégico de 

comunicação e das ações de divulgação do pro-

grama de PSA Hídrico, foram distribuídos folders 

nas propriedades rurais de Rialto e no entorno 

delas, a fim de divulgar o projeto e atrair interes-

sados para o evento de mobilização. Posterior-

mente, foi firmada uma parceria com a direção 

de uma escola local para a divulgação do projeto 

pelos alunos e para a utilização do espaço físico 

do colégio nos eventos do PSA Hídrico/Azevedo.

Abertura de cova para plantio de muda
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19 4.2.3 Evento de mobilização

O evento de mobilização teve como principal 

objetivo apresentar os conceitos que envolvem 

o PSA, bem como esclarecer os critérios para 

inscrição, seleção e pagamento aos proprietá-

rios rurais participantes do projeto, conforme 

estabelecido no edital de chamamento. Entre os 

benefícios do projeto para os produtores con-

templados, estão a adequação ambiental da pro-

priedade de acordo com a Lei nº 12.651/2012, o 

apoio a quem precisa inscrever a propriedade no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), a proteção de 

nascentes e o recebimento de incentivo financei-

ro como reconhecimento pelo serviço ambiental 

prestado. O evento foi realizado nas dependên-

cias da Escola Municipal de Rialto e contou com 

a presença de 43 pessoas, entre multiplicadores 

institucionais, produtores rurais e demais inte-

ressados no PSA Hídrico/Azevedo. Na ocasião, 

foram apresentados edital, metodologia, prazo, 

datas, investimentos, forma de pagamento e res-

ponsabilidades de todos os atores envolvidos.

4.3 Etapa 3 - Habilitação e hierarquização

Em conformidade com as cláusulas definidas 

no edital de chamamento (Edital de Seleção nº 

01/2016), as propriedades Fazenda São Gabriel, 

Sítio Santa Lúcia, Fazenda Sertãozinho, Sítio 

Campo Alegre, Sítio do Leno, Sítio São Jorge e 

Fazenda Renascer foram habilitadas a participar 

do projeto. A análise documental foi realizada 

pela UGP. Nessa etapa, foram desenvolvidas as 

atividades descritas a seguir.

4.3.1 Análise documental das propriedades inscritas

Foi realizada a análise da documentação en-

viada pelos produtores rurais da Bacia do Rio Ba-

nanal, a fim de verificar se a mesma estava em 

conformidade com o previsto no edital de cha-

mamento nº 001/2016. Considerando que todas 

a propriedades apresentam áreas de relevante 

interesse para o PSA Hídrico/Azevedo, a UGP de-

cidiu habilitar todas as sete propriedades. Nessa 

fase, também foi feita a compilação dos dados 

dos questionários socioeconômicos respondidos 

pelos proprietários rurais, visando ao levanta-

mento de suas condições sociais e econômicas.

4.3.2 Visita técnica às propriedades habilitadas

As propriedades habilitadas no edital de cha-

mamento nº 001/2016 foram visitadas pela equi-

pe técnica da Azevedo, que avaliou a potenciali-

dade de cada uma delasse tornar uma produtora 

de serviços ambientais com foco em recursos 

hídricos. Durante as visitas, foram levantadas to-

das as informações necessárias à hierarquização 

das propriedades. Após o levantamento, foi ge-

rado um mapa para cada imóvel, sendo utilizada 

como base a 3ª edição da Norma Técnica para 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais, do Insti-

tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).

4.3.3 Hierarquização das propriedades

A metodologia utilizada na hierarquização 

das propriedades inscritas e habilitadas para 

participar do PSA Hídrico/Azevedo estava em 

conformidade com os critérios de áreas priori-

Plantio de muda
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Quadro 1 - Critérios de Hierarquização das propriedades

Critérios Analisados Índices

Grau de adesão: priorizar propriedades que des-

tinem ao projeto maiores percentuais de Áreas 

de Preservação Permanente (APPs) no entorno de 

cursos d’água ou de nascentes em relação ao total 

de APP existentes na propriedade

<25% 25-50% 50-75% >75%

0,5 1,0 1,5 2,0

Abastecimento de água: priorizar propriedades 

possuidoras de nascentes que atendem o maior 

número de usuários

Sim Não

2 0

Recarga de aquífero: priorizar propriedades que 

apresentem áreas de recarga de aquífero subterrâneo.

Sim Não

1 0

Localizada em unidades de conservação ou Zona 

de Amortecimento: priorizar propriedades que 

apresentem áreas de restauração em conectividade 

com fragmentos florestais protegidos

Sim Não

1 0

Relevância social: priorizar propriedades loca-

lizadas em comunidades tradicionais ou com 

práticas ecológicas

Sim Não

1,5 0

Pontuação máxima 7,5

Fonte: AGEVAP, 2012

tárias definidos no Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hí-

dricos do CEIVAP, apresentados no Quadro 1.

4.3.4 Evento de assinatura dos contratos

O Evento de Assinatura dos Contratos 

entre a Prefeitura Municipal de Barra Mansa 

e os produtores rurais habilitados a parti-

ciparem do PSA Hídrico/AZEVEDO, foi rea-

lizado no dia 24 de novembro de 2016, na 

Escola Municipalizada de Rialto, em Barra 

Mansa/RJ. Participaram do evento os pro-

dutores rurais habilitados, representante do 

Sindicato Rural de Barra Mansa, presidente 

da Câmara Municipal de Barra Mansa, AGE-

VAP e CBH-MPS. 

4.3.5 Metodologia de valoração do PSA

A valoração do serviço ambiental prestado se 

dá de acordo com a área cedida (em hectares) 

contratada, podendo chegar a R$ 200,00 (du-

zentos reais) por hectare/ano, seguindo o mode-

lo proposto pela AGEVAP (2012).

4.4 Etapa 4 - Ações de conservação e 

restauração florestal

Essa etapa compreende a elaboração dos 

Planos Executivos de Restauração (PERs) e do 
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Figura 3- Áreas de restauração do PSA Hídricio/Azevedo

Fonte: Azevedo Consultoria Ambiental e Energética LTDA, 2016

Figura 4 - Áreas de conservação do PSA Hídrico/Azevedo 

Fonte: Azevedo Consultoria Ambiental e Energética LTDA, 2016

documento consolidado das áreas contem-

pladas, a confecção das placas de identifica-

ção do PSA Hídrico, o isolamento das áreas 

e, por fim, a implantação das ações de res-

tauração e conservação florestal. Durante a 

elaboração do PER, foi dado suporte para os 

proprietários se inscreverem no CAR.

4.4.1 Projeto Executivo de Restauração

Após a assinatura dos contratos com os pro-

prietários, foram realizadas novas visitas para a 

elaboração dos PERs. As áreas de restauração e 

conservação florestal de cada propriedade fo-

ram definidas mediante sugestões do técnico do 

projeto para a adequação ambiental do imóvel 

rural, considerando as formas do manejo do solo 

praticadas pelo proprietário rural.

Durante essa atividade, o técnico e os proprie-

tários visualizaram os limites das áreas de restau-

ração e conservação e definiram os trechos nos 

quais seriam instalados os cercamentos. 

Para a elaboração do PER, foi realizado o ma-

peamento das propriedades, incluindo: limites 

do terreno; localização das nascentes e corpos 

hídricos; APPs existentes, com identificação das 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6,02

0,0

1,27
1,06

3,10
2,87

Sítio Santa Lúcia Sítio
Campo 
Alegre

Fazenda 
Renascer

Sítio do LenoSítio São Jorge

10,80

47,96

1,472,10

0

10

20

30

40

50

 
Sítio do

Leno
Fazenda 

São Gabriel

 
Sítio

Santa Lúcia
Fazenda 

Sertãozinho
Fazenda 
Renascer

 
Sítio

Campo 
Alegre

 
Sítio

São jorge

4,69

0, ,00 0

Fazenda 
Sertãozinho



89

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 8
0

 -
 9

7 
 

  n
o
v 

2
0

19

Figura 5 - Demarcação das linhas de plantio

Fonte: Azevedo Consultoria Ambiental e Energética LTDA, 2016

áreas com e sem vegetação nativa; áreas de uso 

consolidado; principais vias de acesso à proprie-

dade; isolamento previsto; e as áreas de inter-

venção para restauração e conservação florestal. 

Ao fim desse levantamento nas sete proprieda-

des, chegou-se ao total de 18,15 ha destinados à 

restauração e de 67,02 ha reservados a ativida-

des de conservação florestal, conforme indicam 

as Figuras 3 e 4, respectivamente.

4.4.2 Isolamento das áreas

Nessa atividade, o técnico e os proprietários vi-

sualizaram os limites das áreas de restauração e con-

servação.  Ao definirem os trechos para a instalação 

do cercamento, aproveitaram as divisas naturais do 

relevo, onde o gado não costuma transitar, e respei-

taram as áreas de dessedentação para animais.

Todo o isolamento foi feito segundo o padrão 

estabelecido pelo Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hí-

dricos do CEIVAP (AGEVAP, 2012).

4.4.3 Implantação das ações de restauração e 

conservação

As atividades de restauração florestal nas áreas 

do projeto foram realizadas tendo como base a 

metodologia do Pacto pela Restauração da Mata 

Atlântica (PACTO, 2009), mediante a aplicação da 

técnica de plantio total nas áreas selecionadas.

O plantio total foi a técnica escolhida pelo 

fato de as áreas apresentarem alta infestação 

de gramíneas invasoras e baixa regeneração na-

tural. O cultivo foi feito obedecendo ao período 

da estação chuvosa (novembro a março), no es-

paçamento 3 m x 2 m, com densidade de 1.667 

mudas/ha. Foi aplicado o método de linhas de 

preenchimento e diversidade.
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19 As atividades de restauração florestal foram 

iniciadas em março de 2017, nos sítios Santa 

Lúcia e Campo Alegre. Na Fazenda Sertãozi-

nho, o plantio começou em agosto de 2017.  

Já as propriedades Fazenda Renascer, Fazen-

da São Gabriel e Sítio São Jorge receberam 

o plantio nos meses de fevereiro e março de 

2018. A execução da restauração foi guiada 

pela metodologia apresentada no PER. 

As linhas de plantio foram demarcadas 

em nível, com auxílio de arado de boi, respei-

tando o espaçamento de dois metros. A cada 

três metros na linha de plantio, foi executado 

o coroamento manual em um raio de 50 cm, 

retirando toda a cobertura vegetal para a de-

marcação do local de abertura do berço, que 

possui dimensões de 30 cm de diâmetro por 

30 cm de profundidade (Figura 5).

O plantio obedeceu à metodologia dos 

grupos funcionais, que consiste no plantio 

das mudas em linhas de preenchimento, com-

postas por espécies que se desenvolvem bem 

a pleno sol e apresentam rápido crescimento 

com boa cobertura do solo, e em linhas de 

diversidade, formadas por espécies de com-

portamentos sucessionais distintos (pionei-

ras, secundárias iniciais, secundárias tardias 

e clímax), para garantir o processo de suces-

são. O término do plantio de cada área é des-

crito no Quadro 2.

4.5 Etapa 5 - Conservação e manutenção  

das áreas

As atividades de conservação e manutenção 

das áreas, que seguem em execução, são reali-

zadas conforme a metodologia definida no PER.

4.6 Metodologia de monitoramento

Os procedimentos adotados no monitora-

mento do PSA Hídrico/Azevedo foram embasa-

dos na metodologia desenvolvida pelo Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica. O procedimento 

envolveu planejamento técnico prévio para de-

terminação das parcelas a serem amostradas em 

campo, tendo sido utilizada a fórmula:

IA = (AP - 1) + 5

Onde: 

IA= intensidade amostral

AP= área do projeto

 Capina manual para manutenção de plantio Fonte: Elaborada pelos autores

Quadro 2 - Data de término das  
atividades de plantio

Propriedades
Mês do término  

do plantio

Sítio Santa Lúcia 03/2017

Sítio Campo Alegre 03/2017

Fazenda Sertãozinho 08/2017 

Fazenda Renascer 03/2018

Fazenda São Gabriel 03/2018

Sítio São Jorge 03/2018
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Sítio Santa Lúcia depois do cercamento de áreas e do plantio de espécies nativas

Sítio Santa Lúcia antes das ações de restauração e conservação
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19 Cada parcela foi montada com 100 m2² (4x25 m), 

sempre tendo ao menos um ponto de GPS mar-

cado e com orientação ao norte. Dentro das par-

celas, foram identificados, mensurados e regis-

trados fotograficamente os indivíduos plantados 

e regenerantes maiores que 60 cm de altura. Os 

dados foram anotados em planilhas de campo, 

respeitando a intensidade amostral recomenda-

da pelo projeto.

Os parâmetros que subsidiaram o monitora-

mento foram: densidade (nº ind./ha), porcenta-

gem de indivíduos zoocóricos, porcentagem de 

cobertura de copa, equidade (J'), riqueza (S'), 

altura média (metros) e porcentagem de infesta-

ção por gramíneas invasoras.

Os dados obtidos em campo foram compara-

dos com a escala de valores adotada pelo INEA 

para os projetos de restauração no Estado do Rio 

de Janeiro. Os resultados de cada parâmetro va-

riaram conforme a escala abaixo:

• Crítico (valor muito abaixo do esperado): o pa-

râmetro recebe a nota 0 (zero); 

• Mínimo (valor entre o crítico e o adequado): o 

parâmetro recebe a nota 0,65;

• Adequado (atinge o valor esperado ou supe-

rior): o parâmetro recebe a nota 1 (um).

O conceito final do projeto foi calculado da 

seguinte forma: 

Conceito final = ∑ nota x 1,4286

De acordo com INEA, que mantém o portal 

da Restauração Florestal Fluminense, os proje-

tos que obtiverem nota maior do que 8,0 serão 

considerados satisfatórios. Valores abaixo de 

8,0 demandam a revisão das ações do projeto 

com vistas ao alcance dos parâmetros conside-

rados desejáveis para o quarto ano pós-plan-

tio. No caso de um parâmetro não pontuar, o 

projeto necessitará de revisão. 

As áreas do Sítio Santa Lúcia, com 1,06 ha, e 

do Sítio Campo Alegre, com 3,10 ha, se destaca-

ram pelo desenvolvimento significativo das mu-

das dentro do período de dois anos. No Sítio São 

Jorge, com 1,27 ha, em apenas um ano já se veri-

ficava o aumento do volume de água na nascen-

te. As localizações das áreas destacadas acima 

estão demostradas nas Figuras 6 e 7.

Figura 6 - Sítio Santa Lúcia - Restauração A1

Fonte: Azevedo Consultoria Ambiental e Energética LTDA, 2019

Figura 7 - Sítio Campo Alegre - Restauração A1 

Fonte: Azevedo Consultoria Ambiental e Energética LTDA, 2019
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A coleta dos dados de campo no Sítio San-

ta Lúcia e no Sítio Campo Alegre foram rea-

lizadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2019, 

respectivamente, quando foram alocadas sete 

parcelas retangulares, cada uma com 25 m x 

4 m. A avaliação do projeto seguiu os parâ-

metros e critério dispostos na Resolução INEA  

nº 143, de 2017 (Tabela 1).

Fonte: INEA, 2017

Tabela 1 -Modelo de avaliação de projeto, conforme Resolução INEA n° 143/2017

Certificação para quitação/ Floresta/ Ano n°4

Parâmetros indicadores
Crítico  

nota = 0

Mínimo  

nota = 0,65

Adequado 

nota = 1

Resultado do 

monitoramento
Nota

Densidade (ind/ha) < 1111 > 1111 < 1250 >1250

Ind. Zoocóricos (%) < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60

Cobertura de copa (%) < 50 ≥ 50 < 70 ≥ 70

Equidade J’ < 0,6 ≥ 0,6 < 0,8 ≥ 0,8

Riqueza de espécies < 10 ≥ 10 < 20 ≥ 20

Altura média (m) < 2 ≥ 2 < 3 ≥ 3

Infestação de gramíneas (%) ≥ 30 > 20 < 30 ≤ 20

Conceito final ∑ nota x 1,42857

Tabela 2 - Resultados alcançados no monitoramento

Parâmetros indicadores
Sítio Santa Lúcia Sítio Campo Alegre

Resultado Nota Resultado Nota

Densidade (ind./ha) 1.500,00 1,00 1.528,58 1,00

Ind. Zoocóricos (%) 39,05 0,00 65,42 1,00

Cobertura de copa (%) <50% 0,00 <50% 0,00

Equidade J’ 0,92 1,00 0,82 1,00

Riqueza de espécies 29 1,00 23 1,00

Altura média (m) 1,37 0,00 1,80 0,00

Infestação de gramíneas (%) 56,19 0,00 76,54 0,00

Conceito final = ∑ nota x 1,42857 - 4,28 - 5,71

Fonte: Elaborada pelos autores

5. Resultados alcançados

Os resultados obtidos na campanha de moni-

toramento estão ilustrados na Tabela 2.

O conceito final obtido no monitoramento 

do Sítio Santa Lúcia foi 4,28571. Os parâmetros 

“densidade”, “equidade” e “riqueza de espécies” 

receberam a melhor pontuação (1,00), enquanto 

os parâmetros “índice de zoocóricos”, “cobertura 
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19 de copa”, “altura média” e “infestação de gramí-

neas” obtiveram a menor pontuação (0,00).

O conceito final obtido no monitoramento 

do Sítio Santa Lúcia foi 5,71428. Os parâmetros 

“densidade”, “índice de zoocóricos”, “equidade” e 

“riqueza de espécies” receberam a melhor pon-

tuação (1,00), enquanto os parâmetros “cobertu-

ra de copa”, “altura média” e “infestação de gra-

míneas” obtiveram a menor pontuação (0,00).

A densidade de indivíduos arbóreos proposta 

neste estudo é de cerca de 1.700 indivíduos por 

hectare. As áreas avaliadas neste estudo atingi-

ram 1.500 e 1.528 indivíduos por hectare, enquan-

to a riqueza de espécies foi de 29 e 23 (Sítio San-

ta Lúcia e Sítio Campo Alegre, respectivamente), 

atingindo pontuação máxima, de acordo com os 

parâmetros indicadores. Em comparação com 

outros estudos relacionados à estrutura e diver-

sidade arbórea da Floresta Estacional Semide-

cidual, em uma área de 1 ha foram amostrados 

2.150 indivíduos arbóreos, ao passo que a riqueza 

de espécies foi de 105 (BRITO; CARVALHO, 2014).

"Altura média", "cobertura de copa" e "infes-

tação de gramíneas" foram os parâmetros do 

monitoramento mais mal avaliados. De acordo 

com a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) (2015), flores-

tas são definidas como áreas medindo mais de 

0,5 ha, com árvores maiores que 5 m de altura e 

cobertura de copa superior a 10%. Com as devi-

das atividades de monitoramento e manutenção 

previstas no PSA Hídrico/Azevedo, espera-se que 

esses parâmetros sejam naturalmente atingidos. 

O índice de indivíduos zoocóricos foi con-

trastante quando as duas áreas foram compa-

radas, tendo atingido 65,42% no Sítio Campo 

Alegre. A predominância de zoocoria é um pa-

drão geral para florestas de clima tropical úmi-

do e de baixa sazonalidade climática, enquanto 

o predomínio de anemocoria é observado em 

florestas de clima seco (HOWE; SMALLWOOD, 

1982). Por exemplo, em um estudo em um trecho 

de Mata Atlântica, foi observado que 70% dos 

indivíduos possuíam esse tipo de síndrome de 

dispersão (REZNIK et al., 2012). 

O parâmetro “equidade (J)” alcançou re-

sultados satisfatórios nas duas áreas, tendo 

em vista a escolha de espécies variadas para 

implantação do projeto. Em outros estudos, 

podemos observar índices de equidade (J) 

entre 0,5 e 0,8 (BRITO; CARVALHO, 2014; FER-

NANDES et al., 2012).

6. Considerações finais

A avaliação e o monitoramento de áreas em 

processo de restauração são etapas fundamen-

tais e decisivas de todo e qualquer projeto de 

restauração ecológica, embora essas ativida-

des não sejam habitualmente incorporadas à 

maioria dos projetos em andamento no Brasil. 

Além de permitir a identificação e a correção 

de problemas antes que extensas áreas em 

processo de restauração entrem em declínio, o 

acompanhamento dessas áreas é fundamental 

para a readequação dos métodos de restaura-

ção atualmente utilizados, uma vez que a efe-

tividade da maioria das ações de restauração 

ainda está aquém do que é necessário para o 

estabelecimento de florestas restauradas sus-

tentáveis (BRANCALION et al., 2012).

Os resultados obtidos na campanha de mo-

nitoramento do PSA Hídrico/Azevedo evidencia-

ram o desenvolvimento florestal nas áreas de-

gradadas. Apesar da execução do projeto ainda 

estar em seu segundo ano, a recuperação da 

área degradada apresentou resultados satisfa-

tórios. Além disso, em vistoria técnica realizada 

pelos técnicos da AGEVAP em 2 de maio de 2019, 

foi constatado aumento da vazão de uma nas-

cente na propriedade Sítio São Jorge em rela-

ção a vistorias anteriores.

As boas notas obtidas nos parâmetros “den-

sidade”, “índice de zoocóricos”, “equidade” e “ri-

queza de espécies” mostram que o projeto e sua 

execução foram bem-sucedidos nos parâmetros 

estabelecidos pelo INEA. Para os parâmetros “al-

tura média”, “cobertura de copa” e “infestação 

de gramíneas”, é esperado o resultado “Adequa-

do” até o final do quarto ano.
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Sítio Campo Alegre antes das ações do PSA Hídrico da Bacia do Rio Bananal

Sítio Campo Alegre depois das ações do PSA Hídrico da Bacia do Rio Bananal
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19Projeto de PSA 
Hídrico da Bacia do 
Rio Fagundes

Resumo
Implementado no âmbito do Programa de Paga-
mento por Serviços Ambientais com Foco em Re-
cursos Hídricos (PSA Hídrico) do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), o pro-
jeto foi executado por três comunidades dos mu-
nicípios de Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Areal, 
na sub-bacia do Rio Fagundes, integrante da Ba-
cia do Rio Piabanha. Trata-se de projeto-piloto e 
replicador que desenvolveu ações de proteção e 
restauração florestal em áreas situadas dentro de 
propriedades rurais contempladas em editais de 
chamamento público. Esses editais foram lançados 
pelos municípios participantes, a fim de habilitar 
produtores rurais para formalizarem parceria re-
lacionada ao pagamento de serviços ambientais 
focados em provisão de água.  O projeto trabalhou 
em sete propriedades e resultou na recuperação 
florestal de 14,7 ha de área e na proteção de 12,5 
ha de vegetação e de nas-centes bem formadas.

Palavras-chave
Pagamento por Serviços Ambientais. Políticas Pú-
blicas. Reflorestamento, Conservação.

Abstract
Implemented under the Payment of Environmental 
Services Program focus Water Resources (PSA) of 
the Paraíba do Sul River Basin Committee (CEIVAP), 
the project was executed seven properties by three 
communities in the municipalities of Paty Alferes, 
Paraíba do Sul and Areal, in the Fagundes River 
sub-basin, part of the Piabanha River Basin. This is 
a pilot and replicator project that developed forest 
protection and restoration actions in areas located 
within rural properties contemplated in public call 
notices. These public notices were issued by the 
participating municipalities, in order to enable rural 
producers to formalize a partnership related to the 
payment of environmental services focused on wa-
ter supply. The project worked on seven properties 
and resulted in the recovery of 14.7 ha of forest area 
and the protection of 12.5 ha of vegetation and well-
formed springs.

Keywords
Payment for Environmental Services. Public Policies. 
Reforestation. Conservation.

José Marques; Verônica Ciscoto; Tamires Marques

Fagundes river basin water 
PSA Project
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19 A sub-bacia do Rio Fagundes sofre com des-

matamentos e pressões de crescimento desde 

que, no século XVII, na época do Brasil Colônia, 

foi aberto um caminho para as Minas Gerais, co-

nhecido como Estrada Real ou, ainda, Caminho 

do Ouro. Durante o Ciclo do Café, as florestas  

nativas da região deram lugar ao cultivo de café 

em grande escala. Com a queda do valor do pro-

duto no mercado, os cafezais foram substituídos 

por pastos, que atualmente dominam a paisa-

gem da região. A paisagem característica do 

Vale do Rio Fagundes é de extensos pastos com 

formações florestais pontuais e algumas nascen-

tes, a maior parte delas desprotegidas. 

Implementado em caráter piloto, o projeto se 

justifica por ser uma iniciativa com ações para 

a conservação e recupera ção de nascentes na 

sub-bacia do Rio Fagundes e metodologia ca-

paz de ser replicada em outras propriedades. 

Ao mesmo tempo, inova, ao fomentar a imple-

mentação de políticas municipais de pagamen-

to pelo serviço de produção de água.

3. Objetivos, metas e resultados 

esperados 

3.1 Objetivo geral

O projeto contribui para a conservação e a 

restauração de serviços ecossistêmicos que con-

tribuam para a manutenção da qualidade e regu-

lação da disponibilidade dos recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul.

3.2 Objetivos específicos e metas

• Consolidar o PSA Hídrico em três comunidades 

da Bacia do Rio Fagundes;

• Restaurar 30 ha de áreas degradadas da re-

gião com recuperação florestal, objetivando a 

produção de água;

• Conservar 30 ha de florestas com produção de água.

4. Área de abrangência do projeto

Localizado na porção leste da Bacia do Rio 

Piabanha (Região Hidrográfica IV), o Vale do Rio 

1. Contextualização

São considerados serviços ambientais as 

iniciativas individuais ou coletivas que visam 

favorecer a conservação, a manutenção, a recu-

peração ou o melhoramento dos serviços ecos-

sistêmicos (AGEVAP 2014).  São exemplos des-

ses serviços a regulação do ciclo hidrológico, o 

controle da erosão e sedimentação, aumento da 

infiltração, entre outros que proporcionem be-

nefícios para os usuários dos recursos hídricos. 

O PSA Hídrico trata do pagamento pelos servi-

ços ambientais que resultem na conservação ou 

recuperação dos recursos hídricos na bacia em 

que estão sendo implantados.

Em 2014, a AGEVAP lançou o Edital n° 04/2014, 

que selecionou, por meio da avaliação das pro-

postas inscritas, projetos que, além de contem-

plarem ações de restauração e conservação 

florestal, fossem elaborados por instituições exe-

cutoras em parceria com municípios. 

O Projeto de PSA Hídrico da Bacia do Rio Fa-

gundes é resultado da prestação dos serviços 

relativos ao Contrato nº 034/2014, firmado entre 

a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hi-

drográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o 

Instituto Nacional de Tecnologia e Uso Sustentá-

vel (INNATUS), para a execução de proposta de 

projeto aprovada em edital.  O contrato foi assi-

nado em agosto de 2015. A fase de cercamento 

e plantio deu-se de setembro de 2017 a abril de 

2018.  Daí em diante ocorre a fase de manuten-

ção e monitoramento, prevista para terminar em 

abril de 2020, quando se encerra o contrato.

2. Justificativa e importância do 

projeto 

O Rio Fagundes forma uma importante sub-bacia 

no lado norte da Bacia do Rio Piabanha, que inte-

gra a Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Da nascente ao deságue no Piabanha, o Rio 

Fagundes (Figura 1) corta quatro municípios, dos 

quais três estão incluídos no projeto (Paty do Al-

feres, Paraíba do Sul e Areal). 
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Figura 1 – Mapa da Bacia do Rio Fagundes 

Fonte:  Comitê Piabanha
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19 Fagundes tem sua cabeceira em Paty do Alfe-

res, atravessa parte do Distrito de Secretário, em 

Petrópolis, corta o município de Paraíba do Sul 

na vertente do Piabanha e parte do território de 

Areal, até desaguar no Piabanha. A Figura 1 iden-

tifica a Bacia do Rio Fagundes.

5. Metodologia de execução do projeto

Toda metodologia utilizada para o desenvol-

vimento do Projeto de PSA Hídrico da Bacia do 

Rio Fagundes foi orientada pelo Manual para Ela-

boração dos Produtos previstos no Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais do CEIVAP – 

PSA Hídrico, publicado pelo CEIVAP (2016).

5.1 Arranjo institucional

Desde a sua concepção, o projeto foi am-

plamente discutido no Conselho do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha (Comitê 

Piabanha) e no colegiado do Mosaico de Uni-

dades de Conservação da Mata Atlântica Cen-

tral Fluminense (MCF), o que garantiu o apoio 

dessas entidades e o acompanhamento dos 

trabalhos desenvolvidos. 

Foram estabelecidas parcerias com as pre-

feituras de Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alfe-

res, de forma que essas passaram a integrar os 

municípios na proposta e execução do projeto.  

Para o desenvolvimento da iniciativa, foi neces-

sário que os municípios, além de adotar uma Po-

lítica Municipal de Pagamento por Serviços Am-

bientais, instituíssem um edital de chamamento 

público para os produtores rurais interessados 

em produção de água.

5.2 Organização dos municípios envolvidos e 

lançamento dos editais

O Projeto de PSA Hídrico da Bacia do Rio Fa-

gundes trabalhou simultaneamente nos territó-

rios dos três municípios envolvidos. Todos eles, 

por iniciativa própria e orientados pelo Comitê 

Piabanha, já haviam aprovado a Lei Municipal de 

Pagamento por Serviços Ambientais, fundamen-

tal para a normatização dos serviços ambientais 

em seu território. (Quadro 1).

Em setembro de 2015, a equipe do INNATUS 

construiu, baseada em diferentes propostas e 

experiências, uma minuta de edital municipal, 

que foi apresentada aos três municípios e, de-

pois, deu origem aos editais de chamamento 

público voltados para provedores de serviços 

de produção de água. 

Quadro 1 - Leis para implantação de programas de PSA criadas pelos municípios de Areal,  
Paraíba do Sul e Paty do Alferes

Município Lei

Areal  Lei nº 835, de 17 de dezembro de 2014, que institui, no âmbito municipal, o 

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais.

Paraíba do Sul

Lei nº 3.141, de 16 de dezembro de 2014, que institui, no âmbito do município 

de Paraíba do Sul, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, auto-

rizando o Poder Executivo a prestar apoio ou repasse financeiro aos possei-

ros e/ou proprietários rurais que, voluntariamente, aderirem ao programa e 

dando outras providências.

Paty do Alferes
Lei nº 2.158, de 4 de março de 2014, que cria o Programa Prestação de Ser-

viços Ambientais, autoriza o Poder Executivo a prestar apoio financeiro aos 

proprietários rurais e dá outras providências.

Fonte: Elaborada pelos autores
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19Amparado pela Lei nº 835, o município de 

Areal lançou, no dia 8 de agosto de 2016, no Diá-

rio Oficial eletrônico do município, o resumo do 

Edital de Chamamento Público para Pagamento 

por Serviços Ambientais a Proprietários Rurais 

da Microbacia do Rio Fagundes. O município de 

Paraíba do Sul lançou o edital de chamamento 

Público para Pagamento por Serviços Ambien-

tais a Proprietários Rurais da Microbacia do Cór-

rego da Cruz/Paraíba do Sul em 25 de novembro 

de 2015. Tendo como base a Lei nº 2.158, o mu-

nicípio de Paty do Alferes lançou, no dia 30 de 

junho de 2016, no Diário Oficial do município, o 

edital de chamamento público para Pagamento 

por Serviços Ambientais a Proprietários Rurais 

da Microbacia do Rio Fagundes.

Todos os editais vieram acompanhados dos 

seguintes anexos: 

• Ficha de inscrição;

• Formulário para apresentação de plano de trabalho;

• Declaração de domínio ou posse;

• Carta de anuência;

• Minuta do contrato.

5.3 Estratégia de mobilização social

A estratégia de mobilização social adotada foi 

muito similar nos três municípios. A divulgação foi 

feita basicamente pela internet, pelo Diário Oficial, 

por cartazes e folders, e por visitas de campo. 

Entretanto, a realização das mobilizações 

em cada um dos municípios não ocorreu em 

tempo comum.

Foram confeccionados cartazes e folders 

orientando os interessados sobre a política 

de pagamento por serviços ambientais para 

produtores de água, sobre o edital de chama-

mento, sobre a forma de inscrição e sobre os 

contatos para esclarecimento de possíveis dú-

vidas. Nas áreas rurais, ocorreu a divulgação 

dos editais de chamamento e do PSA Hídrico 

por meio do contato direto com os proprietá-

rios, de colagens e de conversas em locais de 

venda, postos de saúde e nas associações ru-

rais de cada município. 

As secretarias municipais de Meio Ambiente, 

representadas por seus secretários, estiveram 

com a equipe do projeto em campo, visitando 

os produtores rurais e estimulando as inscri-

ções abertas pelo edital de chamamento.

Todos os editais foram publicados nos si-

tes das respectivas prefeituras, bem como  

no site do INNATUS. 

5.4 Forma de seleção e contratação de 

provedores

Cumpridos os prazos e realizadas as inscri-

ções, ocorreu a seleção dos provedores. A do-

cumentação básica exigida nos editais dos três 

municípios incluía os seguintes itens:

a) Ficha de inscrição no processo de seleção 

de proposta assinada;

b) Cópia da cédula de identidade;

c) Cópia da prova de inscrição no Cadastro 

de Pessoa Física (CPF);

d) Cópia do comprovante de residência no 

nome do produtor rural (conta de luz, água, tele-

fone ou similar de pessoa física);

e) Documento comprobatório da situação de 

propriedade e ocupação do imóvel, bem como 

da área total do imóvel (escritura, termo de pos-

se ou outro documento com valor legal).

Para a habilitação das propostas, os municí-

pios criaram comissões julgadoras que analisa-

ram a documentação apresentada pelos inscritos.

Em Areal, foi habilitada uma propriedade; em 

Paraíba do Sul, duas; e, em Paty do Alferes, quatro.

5.5 Seleção de áreas prioritárias

Na seleção das áreas inscritas no projeto, foi dada 

prioridade às que tinham como função ambiental 

preservar os recursos hídricos, tais como:

• As Áreas de Preservação Permanente (APPs) defini-

das pelo Novo Código Florestal;

• As áreas relevantes para o abastecimento público; e

• As áreas de recarga de aquífero. 

Todos os critérios tiveram o mesmo peso na se-

leção das áreas. Todas as propostas apresentadas 

foram habilitadas e selecionadas.
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O resultado com as propriedades habilitadas 

foi publicado no Diário Oficial de cada município, 

bem como nos sites das instituições parceiras. 

Cada propriedade habilitada nos três muni-

cípios foi visitada pela equipe do projeto (Tabe-

la 1). Nas visitas, sempre acompanhadas pelos 

proprietários, a equipe tomava conhecimento da 

propriedade e das potenciais áreas para reflo-

-restamento e conservação. Foram feitos regis-

tros de pontos em GPS e tomadas fotográficas 

com anotações caracterizando o ambiente.

5.6 Valoração do PSA

Os editais municipais divulgaram o valor de  

R$ 200,00 (duzentos reais) por ha/ano como paga-

mento pelos serviços de provisão de água, tanto em 

áreas restauradas quanto em áreas conservadas. 

5.7 Metodologia de conservação e restauração 

florestal

Em cumprimento à orientação do Manual para 

a Elaboração dos Produtos Previstos no Pagamen-

to por Serviços Ambientais - PSA Hídrico do CEIVAP 

(CEIVAP, 2016), para a definição das áreas a serem 

conservadas e das áreas a serem restauradas, 

foi elaborado o Projeto Executivo de Restauração 

(PER) de cada uma das sete propriedades.

O PER mapeou as propriedades; definiu os li-

mites das áreas de restauração e de conservação; 

identificou a situação das APPs das propriedades, 

considerando o uso consolidado em pastos, mora-

dias, arruamentos e plantações; e definiu as APPs 

que seriam restauradas e destinadas à conserva-

ção. Todo o mapeamento foi produzido com base 

em visitas de campo e utilizando o Sistema de 

Coordenadas UTM – zona 23 e datum SIRGAS.

Na identificação das áreas de restauração, 

buscou-se aquelas localizadas em áreas poten-

ciais de recarga hídrica, nascentes e forma-

ções ciliares.  Nelas, ocorreu o cercamento e 

posterior trabalho de reflorestamento. O PER 

de cada propriedade indicou as espécies flo-

restais a serem plantadas, listando os nomes 

populares e científicos, o tipo de dispersão de 

sementes, o espaço ecológico da planta, bem 

como o espaçamento do plantio. 

Para as áreas de proteção, o PER identifi-

cou aquelas com formações florestais arbóreas 

contribuintes ou com presença de mananciais, 

que foram exclusivamente protegidas com cer-

cas, não sofrendo nenhuma outra interferência. 

Os limites das áreas de restauração e de 

conservação, e, portanto, os rumos para fixa-

ção de cercas, foram identificados em conjunto 

com cada proprietário. 

Em setembro de 2017, na Fazenda Boa Espe-

rança, foi iniciada a construção das cercas, dis-

tribuídas ao longo de três áreas projetadas para 

restauração e de uma área destinada à conser-

vação. Em consequência dos atrasos causados 

pelos dias de chuva, o trabalho da construção 

da cerca naquela propriedade foi encerrado em 

meados de novembro de 2017.

Nesse mesmo mês, seguindo a sequência, 

foram construídas as cercas para a proteção 

das áreas de restauração pertencentes ao Ha-

ras Pé de Vento, enquanto, no Sítio Harmonia, 

as áreas para conservação e restauração já es-

tavam estabelecidas e protegidas por cercas.

Tabela 1 - Identificação das propriedades habilitadas em cada município,  
totalizando sete propriedades trabalhadas

Areal Paraíba do Sul Paty do Alferes

Fazenda Boa Esperança Sítio Harmonia Fazenda Cantagalo

Haras Pé de Vento Sítio São Francisco

Fazenda Laticínios Manoel Borges

Sítio Folha Larga

Fonte: Elaborada pelos autores
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As cercas das propriedades do município de 

Paty do Alferes foram construídas entre dezem-

bro de 2017 e janeiro de 2018.

A fim de preparar os terrenos para o plantio, 

recorreu-se à roçada mecanizada rasante sele-

tiva e à utilização de calcário, adubo químico e 

solução de hidrogel.

As espécies florestais identificadas, com-

patíveis com as condições ambientais e eco-

lógicas das áreas às quais seriam destina-

das, foram adquiridas em viveiros da Região  

Serrana Fluminense.

6. Principais resultados alcançados

6.1 Cercamento das áreas

Foram construídos 6.356 m (Tabela 2) lineares de 

cercas. Destes, 3.630 m foram destinados à proteção 

de áreas de restauração, enquanto 2.720 m foram 

destinados à proteção de áreas de conservação.

6.2 Totalização das áreas de restauração e 

conservação

6.2.1 Município de Areal

No município de Areal, a única proprieda-

de trabalhada foi a Fazenda Boa Esperança, 

pertencente à comunidade quilombola de Boa 

Esperança (Figura 2). Na propriedade, foram 

cercados 8,37 ha de área de conservação e 

5,63 ha destinados à restauração (Tabela 3). 

Ao todo, foram plantadas 8.865 mudas de 81 

espécies arbóreas.

6.2.2 Município de Paraíba do Sul

Em Paraíba do Sul, o trabalho foi realizado 

em duas propriedades, onde, ao todo, houve a 

recomposição florestal de 7,77 ha e o plantio de 

12.982 mudas de árvores de 60 espécies dife-

rentes conforme detalhado a seguir:

• Sítio Harmonia, onde foram plantadas 6.117 

mudas de árvores em área de restauração com 

3,67 ha e protegidos 2,28 ha de área de conser-

vação (Figura 3). 

• Haras Pé de Vento, onde foram plantadas 

4.830 mudas de árvores em 4,1 ha de área de res-

tauração (Figura 4). 

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 2 - Resultado final da construção de cercas em metros, por município

Município Construção (m)

Areal 4.379

Paraíba do Sul 370

Paty do Alferes 1.607

Total 6.356
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Fazenda Boa Esperança: medição de muda plantada
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Figura 3 - Mapa do Sítio Harmonia

Fonte: Planta do proprietário

Figura 4 - Mapa do Haras Pé de Vento

Fonte: Planta do proprietário

Figura 2 - Mapa da comunidade quilombola Fazenda Boa Esperança

Fonte: Planta do proprietário



107

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 9
8

 -
 1
13

  
  n

o
v 

2
0

19

Figura 5 - Mapa da Fazenda Cantagalo 

Fonte: Planta do proprietário

Figura 6 - Mapa da Fazenda Rio Pardo - Laticínios 

Manoel Borges 

Fonte: Planta do proprietário

6.3 Município de Paty do Alferes

Em Paty de Alferes, foram quatro pro-

priedades contempladas, totalizando 1,34 ha 

de área restaurada com o plantio de 2.138 

mudas de árvores de 41 espécies diferentes, 

além de 1,86 ha de áreas de conservação 

conforme descrito abaixo:

• Fazenda Cantagalo, propriedade onde fo-

ram plantadas 302 mudas de árvores em 0,19 ha 

de área de restauração (Figura 5). 

• Fazenda Rio Pardo - Laticínios Manoel Bor-

ges, onde foram plantadas 736 mudas de árvores 

em 0,46 ha de área de restauração (Figura 6).

• Sítio São Francisco, onde foram plantadas 

921 mudas de árvores em 0,55 ha de área de res-

tauração (Figura 7).  

• Sítio Folha Larga, onde foram plantadas 179 mu-

das de árvores em 0,14 ha de área de restauração e 

protegidos 2,28 ha de área de conservação (Figura 8).

6.4. Síntese dos resultados

A Tabela 3 compila o resultado final dos três 

municípios do projeto, nos quais 14,3 ha de área 

foram restaurados com o plantio de 21.950 mudas 

e outros 12,51 ha de vegetação foram conservados.

Quanto à diferença entre o proposto e o 

realizado, ela pode ser atribuída a problemas 

resultantes da diferença de dez meses entre o 

lançamento dos editais de chamamento público, 

o que motivou o desenvolvimento de atividades 

em períodos não compatíveis para a sua aplica-

ção. Assim, seguindo a sequência estabelecida 

no Manual para Elaboração dos Produtos pre-

vistos no Programa de Pagamento por Serviços 

Ambientais do CEIVAP, a construção das cercas 

coincidiu com o período chuvoso, e o plantio se 

iniciou quase no final da época das chuvas, se 

estendendo até um período sem chuvas contí-

nuas e de poucas precipitações.
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Figura 7 - Mapa do Sítio São Francisco

Fonte: Planta do proprietário

Figura 8 - Mapa do Sítio Folha Larga

Fonte: Planta do proprietário

Tabela 3 - Resultados nos três municípios do Projeto de PSA Hídrico da Bacia do Rio Fagundes

Área de Restauração Área de 

ConservaçãoMunicípio Propriedade Executado (ha) Mudas plantadas

Areal Fazenda Boa Esperança 6,19 8.865 8,37

Paraíba do Sul
Sítio Harmonia 3,67 6.117 2,28

Haras Pé de Vento 4,1 4.830 -

Paty do Alferes

Fazenda Cantagalo 0,19 302 -

Laticínios Manoel Borges 0,46 736 -

Sítio São Francisco 0,55 921 -

Sítio Folha Larga 0,14 179

Total 15,3 21.950 12,51

Fonte: Elaborada pelos autores
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Sitio Harmonia, no município de Paraíba do Sul

Sitio Harmonia um ano após o plantio de mudas para o reflorestamento
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do de construção das cercas, ocorreu uma mo-

dificação, e a Área 1 e sua cerca tiveram de ser 

redesenhadas. A cerca, que no PER possuía 1.516 

m de extensão, foi reduzida para 1.364 m, com a 

perda de 2,47 ha de área para restauração, onde 

seriam plantadas 4.142 mudas de árvores.

No Sítio Harmonia, devido ao término do pe-

ríodo de chuvas, próprio para o plantio, e em ra-

zão das dificuldades na organização da mão de 

obra, não foi possível alcançar a área total pre-

vista de 11,9 ha restaurados. Os plantios ocorre-

ram somente em 3,67 ha, ou seja, nenhuma muda 

foi plantada nos 8,23 ha restantes. 

Em Paty do Alferes, também sob a influência 

do atraso na construção das cercas, motivado 

pelo clima chuvoso, perdeu-se a oportunidade 

de executar ações de conservação em uma área 

de 13,58 ha da Fazenda Cantagalo.

A Tabela 4 identifica a projeção do PER 

para cada propriedade e o efetivamente exe-

cutado como resultado final.

7. Lições aprendidas

Foi possível notar que, em todas as comuni-

dades rurais nas quais o projeto promoveu ativi-

dades dentro da Bacia do Rio Fagundes, houve o 

interesse dos moradores em entender e obser-

var os métodos de cercamento e plantio utiliza-

dos na proteção das nascentes, dos corpos de 

água e do solo. 

Pôde-se perceber, também, certa insegurança 

por parte de alguns dos proprietários em relação 

ao posicionamento das cercas, base de proteção 

das áreas trabalhadas. Na comunidade quilom-

bola de Boa Esperança (Fazenda Boa Esperança, 

em Areal), foram realizadas várias reuniões com 

os moradores proprietários para definir os limi-

tes do cercamento. No dia da fixação da cerca 

em uma área, um morador solicitou que a mes-

ma não fosse construída, modificando todo o 

processo planejado. Em Paty do Alferes, todas as 

propriedades sofreram mudanças em relação à 

projeção no PER na hora da construção das cer-

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 4 - Diferença entre o projetado pelo PER e o que foi executado no projeto

Restauração Conservação

Município Propriedade

Área total da  

propriedade 

(ha)

Proposto 

(ha)

Realizado 

(ha)

Proposto 

(ha)

Realizado 

(ha)

Areal
Fazenda Boa 
Esperança

203,87 8,11 6,19 8,37 8,37

Paraíba do Sul

Sitio Harmonia 23,48 11,9 3,67 2,28 2,28

Haras Pé de 
Vento

37,33 4,1 4,1 0 0

Paty do Alferes

Fazenda  
Cantagalo

281,9 0,19 0,19 13,58 0

Laticínios Manoel 
Borges

72 0,46 0,46 0 0

Sitio São  
Francisco

20,68 0,55 0,55 0 0

Sítio Folha Larga 52,02 0,14 0,14 1,86 1,86

Totalização 25,45 15,30 26,09 12,51
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Fazenda Boa Esperança: nascente pisoteada por gado na Área 2, antes da restauração

Presidente da Associação Quilombola na Área 1 da Fazenda Boa Esperança, antes da fase de plantio
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cas. As dúvidas quanto à perda do espaço des-

tinado à produção agrícola foram o que motivou 

as mudanças. Nas propriedades trabalhadas em 

Paraíba do Sul, não ocorreram modificações nos 

limites das cercas planejadas.

8. Desafios e reflexões acerca do tema

A implementação do Projeto de PSA Hídrico 

da Bacia do Rio Fagundes representou o início 

da política de pagamento por serviços ambien-
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implantação desse projeto nos três municípios já 

mencionados traz exemplos e resultados signifi-

cativamente positivos, não obstante as dificul-

dades em seu desenvolvimento. O projeto, que 

resultou em 12,51 ha de floresta protegida para 

a produção de água e em 14,3 ha de área em 

processo de restauração, despertou a curiosida-

de e o interesse de muitos produtores fixados 

na região, que procuraram a equipe buscando 

mais informações sobre como poderiam ser be-

neficiados pelo projeto. 

Todas as áreas previstas no PER das proprie-

dades que não foram cercadas para ações de 

restauração ou de conservação, além de terem 

seus proprietários identificados, estão localiza-

das, mapeadas e à disposição para projetos fu-

turos da mesma natureza.

Tecnicamente, em projetos futuros, são ne-

cessários: a justes no cronograma de execução, 

de forma que o plantio de árvores coincida com 

o início da temporada de chuvas, no mês de se-

tembro; que em áreas com solo pobre e muito 

exposto se considere o plantio de leguminosas 

como processo anterior ao reflorestamento; e 

que se avalie a possibilidade de a técnica de cer-

camento ser empregada como estímulo único à 

sucessão natural da vegetação.

No que diz respeito aos serviços ambientais, 

a adoção de uma política de PSA nos três municí-

pios envolvidos no projeto – que esperamos que 

tenha continuidade e seja ampliada – fortalece e 

compromete os produtores rurais que possuem 

áreas com potencial para produção de água.

Ainda que a proposta não tenha alcançado 

todas as suas metas, o projeto consolidou uma 

iniciativa que deve ser estimulada na região, 

buscando a recuperação das cabeceiras e recur-

sos hídricos da microbacia do Rio Fagundes.
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Projeto Rio Sesmaria: 
experiências e 
desdobramentos

Rio Sesmaria Project: 
experiences and developments

Resumo
Este artigo relata a implantação, a partir de julho de 
2015, do Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico, desenvol-
vido com recursos do Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos 
(PSA Hídrico), lançado pelo Comitê de Integração da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP).  
O projeto tem como principal objetivo a implemen-
tação do mecanismo de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) para realização de ações de restau-
ração e conservação florestal em propriedades rurais 
inseridas na sub-bacia hidrográfica do Rio Sesmaria, 
no trecho dentro do Município de Resende, no Estado 
do Rio de Janeiro. Os resultados, em fase final de con-
solidação, indicam a restauração florestal de 24 ha de 
terras e a conservação de 41 ha de Floresta Estacio-
nal Semidecidual. O artigo também apresenta, bre-
vemente, outros projetos similares desenvolvidos pela 
Crescente Fértil, acompanhados de alguns de seus 
resultados e desafios e de uma reflexão sobre o papel 
dos municípios na implantação de políticas de PSA.

Palavras-chave
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Rio Ses-
maria. Recuperação florestal. Crescente Fértil. AGEVAP.

Abstract
This paper reports on the development, from July 
2015 onwards, of the Rio Sesmaria - PSA Hídrico 
Project, developed with resources from the Payment 
for Environmental Services Program with a Focus 
on Water Resources, launched by the Committee 
for the Integration of the Paraíba do Sul River Ba-
sin (CEIVAP). The main objective of the project is to 
implement the Payment for Environmental Services 
(PSA) mechanism to carry out restoration and for-
est conservation actions in rural properties located 
in the sub-basin of the Sesmaria river, specifically in 
the zone encompassed by the municipality of Re-
sende, state of Rio de Janeiro. The results, in the final 
phase of consolidation, are forest restoration within 
24 hectares and forest conservation within 41 hect-
ares of Semideciduous Seasonal Forest. Additional-
ly, the article briefly presents other similar projects 
developed by CrescenteFértil, along with some of its 
results and challenges, and also a reflection on the 
role of municipalities in the implementation of Pay-
ment for Environmental Services policies.

Keywords
Payment for Environmental Services (PSA). Sesmaria 
River. Forest Restoration. Crescente Fértil. AGEVAP.
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1. Contextualização, justificativa e 

importância do projeto

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográ-

fica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) instituiu, no 

ano de 2012, o Plano de Aplicação Plurianual da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PAP), 

elaborado com base no Plano de Recursos Hí-

dricos da Bacia (AGEVAP, 2014). O PAP destinou 

recursos para o seu componente Proteção de 

Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo, 

constituído por dois subcomponentes: Recupe-

ração e Proteção de Áreas de Preservação Per-

manente, e Incentivo à Sustentabilidade no Uso 

da Terra. Para aplicação dos recursos e execução 

desses componentes, foi elaborado o Programa 

de Pagamento por Serviços Ambientais com 

Foco em Recursos Hídricos (PSA Hídrico CEIVAP).

Com o intuito de auxiliar na seleção de pro-

jetos de PSA elaborados por municípios ou ins-

tituições executoras, a Associação Pró-Gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (AGEVAP) publicou o Edital nº 004/2014, 

que, além de estabelecer como metas a res-

tauração florestal de até 420 ha de áreas de-

gradadas e a conservação florestal de até 350 

ha de áreas de floresta, prevê o pagamento a 

proprietários rurais selecionados para atua-

rem como provedores de serviços ambientais. 

A organização não governamental (ONG) Cres-

cente Fértil participou da concorrência e se 

habilitou no referido edital com o Projeto Rio 

Sesmaria - PSA Hídrico, cujo andamento e re-

sultados foram impulsionados pela experiência 

prévia obtida durante o projeto Recuperação 

Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Sesma-

ria (Fases 1 e 2) - Diagnóstico Físico Socioam-

biental e Implantação de Unidades Demons-

trativas, realizado de abril de 2012 a março 

de 2015. Financiado pelo CEIVAP e pelo Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), esse 

projeto teve como um de seus principais pro-

dutos as diretrizes de ação para recuperação 

da Bacia, definidas com base em diagnóstico 

ambiental participativo e na realização de le-

vantamentos territoriais e botânicos. (Cf.http://

crescentefertil.org.br/projetoriosesmaria/site/).

O projeto Recuperação Ambiental da Ba-

cia Hidrográfica do Rio Sesmaria foi motivado, 

em grande medida, pelas sucessivas enchentes 

causadas pelo transbordamento súbito do Rio 

Sesmaria, com impacto direto em parte da área 

urbana de Resende. À época, ainda não estava 

previsto o componente de pagamento por servi-

ços ambientais. Mas, ainda assim, foram implan-

tadas unidades demonstrativas de restauração 

florestal em cinco hectares de oito diferentes 

propriedades, conforme indicado nas diretrizes 

para a recuperação da Bacia.

Embora atuando na Bacia do Rio Sesmaria 

desde 2012, a participação da Crescente Fértil 

em projetos de restauração florestal e de PSA 

não tem se limitado àquela área. Em 2015, o Co-

mitê Guandu (2015) lançou o Edital de Seleção 

PRO-PSA Guandu nº 004/2015, com:

objetivo básico de proporcionar o au-

mento de cobertura florestal em áreas de 

preservação permanente (APPs) e demais 

áreas prioritárias, melhorando a qualida-

de e quantidade dos recursos hídricos, 

mediante ações de conservação e restau-

ração florestal que geram compensação 

financeira aos proprietários rurais.

No contexto desse edital, a Crescente Fértil 

foi habilitada para a realização do projeto Pro-

dutores de Água e Floresta – Sub-bacia do Rio 

Sacra Família. Mas, em virtude do atraso na li-

beração de recursos financeiros vinculados ao 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI), 

o contrato entre a Crescente Fértil e a AGEVAP 

foi assinado somente em 2018, quando se deu o 

início formal do projeto. Atualmente, o projeto 

vem sendo realizado nos municípios de Enge-

nheiro Paulo de Frontin, Mendes e Vassouras, vi-

sando, ao menos, à conservação de mil hectares 

de terras e a restauração florestal de outros 50 

ha, em propriedades rurais.

No cenário das iniciativas regionais de PSA 

em curso, cabe destacar os projetos Conexão 
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Mata Atlântica (Bananal-SP) e o Conservador 

da Mantiqueira. O Conexão Mata Atlântica (Ba-

nanal-SP) tem o objetivo de aumentar a pro-

teção da biodiversidade e da água, além de 

combater as mudanças climáticas. Para tal, 

promove atividades de conservação da vege-

tação nativa, a adoção de sistemas mais pro-

dutivos e o melhoramento da gestão de unida-

des de conservação. Financiado com recursos 

do Global Environment Facility (GEF), por meio 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), tem como órgão executor dos recursos 

a Fundação de Empreendimentos Científicos e 

Tecnológicos (FINATEC). Todas as atividades do 

projeto dependem fortemente da participação 

das comunidades locais, cujas necessidades e 

preferências orientam a escolha de serviços, 

modalidades dos pagamentos e sistemas de 

certificação. A Crescente Fértil participa des-

se projeto como encarregada da Coordenação 

Local no polo Bananal (SP), em consórcio com 

a Cooperativa Plural  (Cf. https://www.infraes-

truturameioambiente.sp.gov.br/conexao/).

Já o Conservador da Mantiqueira surgiu a 

partir da experiência com o Projeto Conservador 

das Águas, em Extrema (MG), que motivou a cria-

ção de um plano mais amplo de restauração flo-

restal, abrangendo a área de influência da Serra 

da Mantiqueira. Seu principal objetivo é:

promover a restauração florestal de espé-

cies nativas, em cerca de 1.200.000 hec-

tares na área de influência da Serra da 

Mantiqueira nos mais de 280 municípios 

dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e 

Rio de Janeiro, utilizando a expertise do 

município de Extrema na execução do 

Projeto Conservador das Águas, primeira 

experiência brasileira de projeto de res-

tauração florestal utilizando o mecanismo 

de PSA, bem como o apoio para a implan-

tação do Plano Municipal da Mata Atlân-

tica (PMMA.) (CONSERVADOR DA MANTI-

QUEIRA, 2017.)

Replantio de mudas em imóvel do Projeto Rio Sesmaria, com sede em Resende
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A Crescente Fértil está na fase final da forma-

lização de sua participação como ponto focal do 

Núcleo 15 do projeto, que envolve os municípios 

de Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, Paraíba 

do Sul, Quatis, Rio das Flores, Três Rios, Valença 

e Resende, sendo este último a sede do projeto.

2. Objetivos, metas e resultados 

esperados

Em 16 de julho de 2015, a Crescente Fértil e a 

Prefeitura Municipal de Resende (PMR) assina-

ram o Contrato nº 031/2015/AGEVAP e o Convê-

nio 01.022.001.15/AGEVAP, para a realização do 

Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico, contempla-

do no Edital AGEVAP nº 004/2014, referente ao 

PSA Hídrico do CEIVAP.

O Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico é uma 

continuidade do Projeto Rio Sesmaria e tem por 

objetivo a implementação do mecanismo de Pa-

gamento por Serviços Ambientais como forma 

de promover ações de restauração florestal e 

conservação florestal em propriedades rurais in-

seridas na sub-bacia hidrográfica local. Seu de-

senvolvimento se dá por meio da parceria entre 

a Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), 

a The Nature Conservancy (TNC), o Sindicato 

Rural de Resende, o Comitê de Bacias Médio Pa-

raíba do Sul (CBH-MPS) e a Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos (CEDAE).

Os objetivos do projeto, em fase final de con-

solidação, consistem na restauração florestal de 

24 ha de terras e na conservação de 41 ha de 

Floresta Estacional Semidecidual, por meio do 

plantio de 31.500 mudas, em cinco diferentes 

propriedades rurais.  

Da mesma forma como aconteceu no Projeto 

Rio Sesmaria – Recuperação Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Sesmaria –  o contrato resul-

tou de edital da AGEVAP, com início em julho de 

2015 e previsão de término em junho de 2017. Con-

tudo, em virtude de atrasos na execução, e visan-

do garantir a consolidação das áreas restauradas, 

o contrato foi prorrogado até abril de 2020.

Esse primeiro projeto, Diagnóstico da Bacia, 

envolveu as prefeituras de São José do Barreiro 

(SP) e de Resende (RJ), municípios abrangidos 

pela bacia. No entanto, o segundo projeto, PSA 

Figura 1 – Localização da sub-bacia hidrográfica do Rio Sesmaria

Fonte: Crescente Fértil, 2019118
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Hídrico, não contou com a adesão da prefeitu-

ra paulista, que alegou dificuldades para gerir 

os recursos de PSA especificamente destinados 

ao pagamento dos proprietários participantes. 

Dessa forma, as ações do projeto foram com-

pletamente direcionadas para o território flumi-

nense da bacia hidrográfica. 

Cabe observar que a metodologia adota-

da implica o repasse dos recursos de PSA às 

prefeituras envolvidas, que, por sua vez, fa-

zem o pagamento aos proprietários, enquan-

to todos os demais recursos são gerenciados 

pela entidade executora.

A experiência prévia e o contato com os 

proprietários rurais, bem como os dados le-

vantados no projeto de diagnóstico da bacia, 

foram elementos que contribuíram fortemente 

para que a Crescente Fértil executasse mais 

um projeto na mesma bacia hidrográfica, uma 

vez que já possuía conhecimento do território 

e algum nível de confiança estabelecida junto 

aos proprietários.

3. Área de abrangência do projeto

A sub-bacia do Rio Sesmaria pertence à Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e abrange par-

te do território dos municípios de Resende (RJ) 

e São José do Barreiro (SP) (Figura 1). Com uma 

área de drenagem de aproximadamente 149 m2, é 

formada pelos rios Formoso e do Feio, que, ao se 

encontrarem, dão origem ao Rio Sesmaria. Suas 

primeiras nascentes se localizam no entorno do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, no Estado 

de São Paulo, 1.800 metros acima do nível do mar, 

chegando a Resende a uma altitude de 400 m, 

após um percurso de 47 km.

O mapeamento do uso e ocupação do solo 

realizado pela Crescente Fértil, em 2012, mos-

trou que 67,28% do território da bacia hidrográ-

fica, ou 10.043 ha, é ocupado por gramíneas. A 

dominância desse tipo de vegetação é uma ca-

racterística muito comum no Sudeste brasilei-

ro. Autores como Pinto et al. (2005), Silva et al. 

(2010), Ribeiro et al. (2010), Silva (2011) e Soa-

Trecho do Rio Sesmaria no município de Resende
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res et al. (2011) também verificaram o domínio 

dessa classe na paisagem.  Além disso, pastos 

mal manejados e a ausência de práticas de con-

servação fazem parte da realidade da região, o 

que favorece os processos erosivos (SATO et al., 

2012a; 2012b), a perda de fertilidade do solo e a 

diminuição da vazão das nascentes, em razão 

do menor volume de água infiltrada.

De acordo com o que estabelece o Novo Có-

digo Florestal (Lei nº 12.651/2012), 34,32% da área 

total da Bacia Hidrográfica do Rio Sesmaria, ou 

5.123 ha, é considerada Área de Preservação Per-

manente (APP). O mapeamento do uso do solo 

nas APPs de cursos d’água, nascentes, encostas, 

topo de morro e altitude revelam que 59,44% 

dessas áreas, ou 3.045 ha, estão ocupadas por 

atividades proibidas pela legislação ambiental, 

estando somente 40,56% das APPs cobertas por 

vegetação nativa.

4. Metodologia de execução do projeto

O processo para a seleção dos provedores de 

serviços ambientais foi iniciado mediante a pu-

blicação, pela Prefeitura de Resende, do Edital de 

Seleção nº 01/2015 - Seleção de Propostas para 

Participação no Projeto Rio Sesmaria – PSA Hídri-

co, inserido no Programa Municipal de Pagamen-

to por Serviços Ambientais (Lei nº 3.117/2014). O 

trabalho para mobilizar o público-alvo do projeto 

e fazê-lo se interessar em participar do processo 

seletivo teve início em 4 de novembro de 2015, 

no Sindicato Rural de Resende. O evento contou 

com a presença de 11 pessoas e teve como princi-

pal objetivo apresentar os conceitos relativos ao 

mecanismo de PSA e os critérios para inscrição e 

seleção dos proprietários rurais, de acordo com 

o Edital de Seleção já mencionado. Os benefícios 

aos proprietários selecionados também foram 

discutidos. Entre eles, destaca-se a adequação 

das propriedades à nova legislação florestal, o 

apoio na efetivação do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), a proteção de nascentes e o recebimen-

to de incentivo financeiro como reconhecimento 

pelo serviço ambiental prestado.

Os critérios para pontuação e hierarquiza-

ção das propriedades beneficiadas foi estabe-

lecido pela Comissão de Acompanhamento do 

Projeto. Tais critérios buscaram privilegiar áreas 

que possuíssem nascentes utilizadas por maior 

número de famílias, área de APP a ser restaura-

da maior do que o mínimo legal, ampliação ou 

conexão de fragmentos florestais e proprieda-

des menores do que um módulo fiscal.

A etapa de mobilização também contou com 

visitas individuais aos proprietários rurais en-

volvidos no Projeto Rio Sesmaria, atividade cujo 

objetivo central era divulgar o Projeto Rio Sesma-

ria - PSA Hídrico, estimular e apoiar os interes-

sados em se inscrever no processo de seleção. 

Doze proprietários rurais se inscreveram, dos 

quais onze foram habilitados. A hierarquização 

das propostas aconteceu mediante visita técni-

ca para elaboração do mapeamento do uso do 

solo do imóvel rural e da proposta de trabalho, 

preenchimento de questionário socioeconômi-

co e verificação dos critérios de hierarquização 

estabelecidos no Edital de Seleção (Quadro 1). 

Foram contempladas integralmente as proprie-

dades Sítio Mocambo, Núcleo Bandeirante e Sí-

tio São Jorge, e, parcialmente, a Fazenda Santa 

Helena e o Rancho Bela Vista. As demais proprie-

dades habilitadas foram convidadas a integra-

rem o Banco Público de Áreas para Restauração 

(BANPAR), a fim de possibilitar a captação de re-

cursos adicionais em futuros projetos.

Avaliando-se o perfil dos doze proprietários 

inscritos no projeto de acordo com o questio-

nário socioeconômico estipulado pela AGEVAP, 

constata-se que 50% dos imóveis rurais possuem 

área superior a 100 ha e que a outra metade pos-

sui de cinco a 50 ha. A renda principal de 100% 

dos entrevistados é oriunda de atividades eco-

nômicas realizadas fora da propriedade rural. 

Quanto ao nível de escolaridade, 67% possuem 

ensino superior completo; 17%, ensino médio 

completo; e 16%, ensino fundamental completo. 

As principais atividades desenvolvidas nessas 

propriedades são: lazer/recreação (48%), pecuá-

ria (44%), silvicultura (2%) e bananicultura (2%).  
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Quadro 1 - Critérios de hierarquização das propostas inscritas no Edital de Seleção n° 01/2015

Grau de adesão: priorizar propriedades que 

destinem ao projeto maiores percentuais 

de APPs no entorno de cursos d’água ou de 

nascentes em relação ao total de APPs  

existentes na propriedade

1 Família 2 Famílias >3 Famílias

2 4 6

Recursos Hídricos: priorizar propriedades 

possuidoras de nascentes que atendam ao 

maior número de usuários

25-50% 50-75% >75%

3 6 9

Conservação Florestal: priorizar proprieda-

des que apresentem, concomitantemente, 

as modalidades de conservação florestal e 

restauração florestal

Sim Não

1 0

Conectividade: priorizar propriedades que 

apresentem áreas de restauração em conec-

tividade com fragmentos florestais

Sim Não

1 0

Perfil do proponente: priorizar propriedades 

apresentadas para imóveis menores que um 

módulo fiscal (26 ha)

> 26ha 10 - 26ha Até 10ha

1 2 3

Fonte: Edital de Seleção nº 01/2015, Boletim Oficial do Poder Executivo do Município de Resende, Ano VII – Nº 041 – Resende 16 

de outubro de 2015

Com relação à captação de água para consumo, 

98% fazem uso de nascentes localizadas na pro-

priedade e somente 2% captam água de nascen-

tes situadas fora do imóvel rural.

4.1 Cercamento, plantio e manutenção

A elaboração e a execução dos Projetos Exe-

cutivos de Restauração (PERs) das propriedades 

contratadas seguiram os padrões técnicos esti-

pulados no Programa de PSA Hídrico do CEIVAP.

As ações de cercamento das áreas destina-

das à conservação e à restauração florestal se 

iniciaram em outubro de 2016 e foram concluí-

das em dezembro do mesmo ano. O cercamen-

to seguiu o padrão composto por mourão de 

eucalipto tratado (oito a 12 cm de diâmetro): a 

cada 3 m, quatro fios de arame farpado fixados 

com grampos zincados e um esticador galva-

nizado entre os mourões. No total, foram insta- 121
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lados 8.500 m de cerca nos limites estipulados 

nos Projetos Executivos de Restauração, tendo 

havido algumas adequações de campo em ra-

zão da topografia do terreno.

Para a restauração florestal, foi aplicada a me-

todologia dos grupos funcionais (RODRIGUES et 

al., 2009), que consiste no plantio das mudas for-

mando linhas de preenchimento, compostas por 

espécies que se desenvolvem bem a pleno sol e 

apresentam crescimento rápido e boa cobertura 

do solo, e linhas de diversidade, formadas por es-

pécies de comportamentos sucessionais distin-

tos (pioneiras, secundárias iniciais, secundárias 

tardias e clímax), para garantir o processo de 

sucessão florestal. As atividades de preparo do 

solo tiveram início em novembro de 2016 e foram 

concluídas em março de 2017, com o término do 

plantio das mudas. As operações de implantação 

executadas foram: roçada seletiva; abertura das 

linhas de plantio a cada 3 m, aproximadamente, 

com arado de tração animal; abertura, com mo-

tocoveador, de berços  de 30x30x30cm a cada 

2 m, aproximadamente, ao longo das linhas de 

plantio; calagem (300g de calcário dolomítico/

berço); adubação de base (200g de termofosfa-

to natural reativo/berço); controle de formigas-

-cortadeiras; capina química; aplicação de hidro-

gel; e plantio de 31.500 mudas.

As atividades de manutenção das áreas em 

processo de restauração florestal começaram em 

maio de 2017 e a previsão é que perdurem até abril 

de 2020. Já foram realizadas cinco operações de 

adubação de cobertura, duas de roçada seletiva, 

cinco de capina química, cinco de coroamento, 

uma de replantio e doze de controle de formigas.

5. O pagamento por serviços 

ambientais aos provedores

Os cinco proprietários rurais selecionados 

para atuarem como provedores de serviços 

ambientais receberam da Prefeitura Municipal 

de Resende duas parcelas referentes ao paga-

mento pelos serviços ambientais prestados (re-

passados à Prefeitura pela AGEVAP). A primei-

ra parte do pagamento foi efetuada em maio 

de 2017, e a segunda, em novembro de 2018. 

Os valores de referência para pagamento aos 

provedores dos serviços ambientais foram pro-

postos no Edital AGEVAP nº 004/2014, referente 

ao Programa de PSA Hídrico do CEIVAP. O va-

lor máximo pago aos provedores é de R$ 200/

ha/ano (duzentos reais por hectare ao ano). Os 

valores apresentados na Quadro 2 constituem 

coeficientes que são multiplicados pelo valor 

máximo a ser pago para cada tipo de serviço 

(conservação e restauração de florestas).

Os dois anos de pagamentos por serviços 

ambientais realizados no município de Resende 

assumem um importante papel na consolidação 

da política pública municipal. Os valores repas-

sados aos proprietários, oriundos da cobrança 

pelo uso da água, somam R$ 22.555,20. O Qua-

dro 3 apresenta, de forma resumida, o valor des-

tinado para cada propriedade em função das 

áreas de conservação e restauração florestal.

Quadro 2 - Valores de referência para o 
pagamento de serviços ambientais

Características  

da área

Classe de adesão

25-50% 50-75% >75%

Floresta primá-

ria e secundária 

(estágio médio/

avançado)

0,5 0,7 1

Floresta  

secundária 

(estágio inicial) 
0,4 0,6 0,9

Área degradada 

em restauração 
0,3 0,5 0,8

Fonte: Edital de Seleção nº 01/2015, Boletim Oficial do 

Poder Executivo do Município de Resende, Ano VII – Nº 041 

– Resende 16 de outubro de 2015122
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Quadro 3 - Dados de restauração, conservação e pagamentos referentes às propriedades 
contempladas pelo Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico

Propriedade

Restauração Conservação 1ª Parcela 2ª Parcela Valor total

(ha) (ha) (R$) (R$) (R$)

Sítio Núcleo Bandeirante 2,5 2,13 783,40 783,40 1.566,80

Sítio Mocambo 4,85 2,01 1.137,80 1.137,80 2.275,60

Sítio São Jorge 3,00 2,39 910,20 910,20 1.820,40

Fazenda Santa Helena 9,29 3,51 1.350,20 1.350,20 2.700,40

Rancho Bela Vista 5,3 31,24 7.096,00 7.096,00 14.192,00

Total 24,94 41,28 11.277,60 11.277,60 22.555,20 

Fonte: Crescente Fértil, 2019

Reunião de diagnóstico participativo com proprietários rurais 

C
re

sc
en

te
 F

é
rt

il

123

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
14

 -
 1
2
9

  
  n

o
v 

2
0

19



Imóvel participante do Projeto Rio Sesmaria antes das ações de restauração florestal

Imóvel participante do Projeto Rio Sesmaria depois do reflorestamento
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6. Monitoramento da restauração 

florestal

O monitoramento da restauração florestal se-

guiu as orientações da Resolução Inea nº 143, de 

14 de junho de 2017, e do Manual de Procedimen-

tos para o Monitoramento e Avaliação de Áreas 

em Restauração Florestal no Estado do Rio de Ja-

neiro (INEA, 2019) (Figura 2). As 40 parcelas em 

processo de restauração florestal distribuídas 

pelas áreas do Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico 

foram avaliadas quando o plantio estava prestes 

a completar 24 meses.

Nas 40 parcelas instaladas, foram medidos 

901 indivíduos arbóreos/arbustivos, distribuídos 

entre 114 espécies. Desse total, 470 indivíduos 

(52%) foram plantados e 431 indivíduos (48%) 

são oriundos da regeneração natural.

As espécies plantadas que apresentaram 

bom desenvolvimento, superando os três me-

tros de altura, foram: Inga sessilis (Vell.) Mart. 

ex Benth.; Senna multijuga (Rich.) H. S. Irwin & 

Barneby; Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.; Mimosa 

artemisiana Heringer & Paula; Croton urucurana 

Baill.; Solanum pseudoquina A. St.-Hil.; Guazuma 

ulmifolia Lam.; Citharexy lummyrianthum Cham.; 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. ;e 

Mimosa bimucronata (DC.) O. Kuntze. Já as es-

pécies regenerantes de maior frequência nas 

parcelas amostradas foram: Baccharis dracun-

culifolia DC.; Vernonia polyanthes Less.; Clidemia 

urceolata DC.; Cecropia pachystachya Trec.; e 

Piper aduncum L.

A avaliação do Projeto Rio Sesmaria - PSA Hí-

drico, feita com o auxílio da ferramenta Calcula-

dora da Restauração Florestal (Resolução Inea nº 

143, de 14 de junho de 2017), mostra que, após, 

aproximadamente, dois anos de plantio, as cinco 

propriedades monitoradas ainda não apresen-

tam conceito final 8, considerado satisfatório.

Figura 2 - Monitoramento da restauração florestal conforme Resolução INEA nº 143 
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Quadro 4 -Conceitos finais para as cinco propriedades contempladas no Projeto Rio Sesmaria 
- PSA Hídrico, obtidos mediante os parâmetros da Calculadora da Restauração Florestal 

(Resolução Inea n° 143, de 14 de junho de 2017)

Avaliação do Projeto Rio Sesmaria - PSA Hídrico

Certificação para Quitação / Plantio Total (Ano 2) / Florestas

Propriedade Conceito Final Classificação

Fazenda Santa Helena 7,50 Insuficiente

Rancho Bela Vista 6,57 Insuficiente

Sítio São Jorge 6,57 Insuficiente

Sítio Mocambo 5,64 Insuficiente

Sítio Núcleo Bandeirante 5,64 Insuficiente

Conceito Médio 6,38 Insuficiente

Fonte: Crescente Fértil, 2019

tura superior a dois metros e a erradicação 

das gramíneas exóticas.

Considerando o Artigo 14 da Resolução 

Inea nº 143, de 14 de junho de 2017, que esta-

belece o prazo de quatro anos para o alcance 

de conceito igual ou superior a 8,0 (oito), es-

pera-se que as áreas em processo de restau-

ração florestal do Projeto Rio Sesmaria - PSA 

Hídrico atinjam a pontuação necessária para 

a quitação dos compromissos contratuais.

Cabe ressaltar que os conceitos apresentados 

no Quadro 4 são muito positivos, uma vez que 

foram obtidos com apenas dois anos de plantio.

As propriedades Fazenda Santa Helena, 

Rancho Bela Vista e Sítio São Jorge apresen-

taram os maiores conceitos finais, devido ao 

eficaz controle das gramíneas invasoras du-

rante o período de manutenção. Os concei-

tos obtidos pelo Sítio Mocambo e pelo Sítio 

Núcleo Bandeirante, inferiores aos das outras 

três propriedades, refletem a alta infestação 

de gramínea registrada no momento do mo-

nitoramento. A continuidade das operações 

de controle de gramíneas e de prevenção 

às queimadas permitirá, em médio prazo, o 

crescimento das mudas até que atinjam al-

126

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
14

 -
 1
2
9

  
  n

o
v 

2
0

19



Área antes de ser reflorestada pelo Projeto Rio Sesmaria

Área depois de ser reflorestada pelo Projeto Rio Sesmaria
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No caso da qualidade e da vasão dos manan-

ciais, a implantação de práticas mecânicas de 

conservação do solo, como barraginhas e curvas 

de nível, mostra-se uma prática eficaz, que po-

deria ser incorporada à metodologia de restau-

ração florestal. O ganho de escala pode ter, como 

um de seus eixos, o melhor aproveitamento dos 

processos naturais de regeneração florestal. 

Quanto ao papel dos municípios, é estratégico 

continuar incentivando a estruturação e o forta-

lecimento de políticas públicas municipais, o que, 

no modelo atual, tem sido garantido pela obriga-

toriedade das prefeitura sem serem os agentes 

do edital de seleção, possuírem legislação especí-

fica e participarem diretamente da gestão dos re-

cursos destinados ao pagamento dos provedores 

de serviços ambientais. No entanto, o desenvolvi-

mento de modelos alternativos para o fluxo dos 

recursos de PSA (atualmente, realizado de forma 

direta entre a AGEVAP e cada município) pode fa-

cilitar novas iniciativas, já que reduz burocracias 

e riscos associados a mudanças administrativas.

7. Desafios e reflexões

As iniciativas de projetos de PSA, além de 

serem fundamentais para a construção de uma 

relação virtuosa entre o proprietário rural e a 

conservação e recuperação dos ecossistemas, 

demonstram para a sociedade a relação custo-

-benefício inerente à condição do meio ambiente. 

O Projeto Rio Sesmaria – PSA Hídrico, foco des-

te artigo, e em fase final de consolidação das 

áreas restauradas, vem demonstrando a viabili-

dade e o potencial de adesão do segmento rural 

– sitiantes e produtores – a iniciativas similares.

No entanto, a experiência aponta para, ao 

menos, três desafios centrais: potencializar e 

aferir os impactos positivos relacionados à qua-

lidade da água e ao controle de extremos de 

vasão do recurso hídrico; construir estratégias 

de ganho de escala territorial financeiramente 

viáveis; e garantir que os municípios envolvidos 

sejam agentes de impulsionamento do processo 

e aplicação de políticas públicas de PSA.

Atividade de diagnóstico participativo com estudantes de escola pública

C
re

sc
en

te
 F

é
rt

il

128

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
14

 -
 1
2
9

  
  n

o
v 

2
0

19



Luis Felipe Cruz Lenz Cesar
Jornalista, mestre em Desenvolvimento 

Sustentável e especialista em Gestão 

Ambiental de Sistemas Florestais. Atua 

como diretor adjunto da Crescente  

Fértil – Projetos Ambientais, Culturais  

e de Comunicação.

Matheus Vinícius Ambrósio 
da Silva
Engenheiro florestal, atua como assessor 

técnico na Crescente Fértil – Projetos 

Ambientais, Culturais e de Comunicação.

Célia Maria de Toledo 
Serrano

Historiadora, doutora em Ambiente, 

Tecnologia e Desenvolvimento. Atua 

como Assessora Técnica na Crescente 

Fértil – Projetos Ambientais, Culturais e 

de Comunicação.

Sobre os autores

Referências bibliográficas

BRASIL. Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012. Dis-

põe sobre a proteção da vegetação nativa 

[...]. Brasília: Presidência da República, 2012. 

CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA. Quem mantém 

a floresta viva não precisa de volume morto. 

Cartilha. Extrema-MG: Prefeitura Municipal; 

Fundag; UICN; TNC; WRI Brasil; SOS Mata 

Atlântica; ANA, 2017. Disponível em: <https://

conservadordamantiqueira.org/cartilha-2/>. 

Acesso em: 27 abr. 2019.

CRESCENTE FÉRTIL. Site. Disponível em: <http://

crescentefertil.org.br/>. Acesso em: 27 abr. 2019.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (Rio de Ja-

neiro). Resolução n° 143, de 14 de junho de 

2017. Institui o Sistema Estadual de Monitora-

mento e Avaliação da Restauração Florestal 

(SEMAR) [...]. Rio de Janeiro, 2017. 

PINTO, L. V. A. et al. Caracterização física da ba-

cia hidrográfica do ribeirão Santa Cruz, La-

vras, MG e uso conflitante da terra em suas 

áreas de preservação permanente. Cerne, v. 

11, n. 1, p. 49-60, 2005.

RIBEIRO, C. A. A. S. et al. Valoração das áreas de pre-

servação permanente na bacia do rio Alegre-ES. 

Floresta e ambiente, vol. 17, n. 1, p. 63-72, 2010.

RODRIGUES, R. R.; BRANCALION, P. H. S.; ISER-

NHAGEN, I. Pacto pela restauração da Mata 

Atlântica: referencial dos conceitos e ações 

de restauração florestal. Piracicaba: ESALQ: 

Instituto BioAtlântica, 2009.

SATO, A. M. et al. Relação entre a implantação de 

plantios de eucalipto e o desenvolvimento de 

voçorocas: bacia do rio Sesmaria, médio vale 

do rio Paraíba do Sul. In: SIMPÓSIO NACIO-

NAL DE GEOMORFOLOGIA, 9., Rio de Janeiro. 

Anais [...] Rio de Janeiro, 2012.

SATO, A. M. Influência dos plantios de eucalipto 

na hidrologia e erosão: bacia do rio Sesmaria, 

médio vale do rio Paraíba do Sul. 2012. Tese 

(Doutorado em Geologia) - Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

SILVA, S. H. L.; BRAGA, F. A.; FONSECA, A. R. Análise 

de conflito entre legislação e uso da terra no 

município de Itabira-MG. Caminhos de Geo-

grafia, v. 11, n. 34, p. 31-144, 2015.

SOARES, V.P. et al. Mapeamento de áreas de pre-

servação permanentes e identificação dos 

conflitos legais de uso da terra na bacia hi-

drográfica do ribeirão São Bartolomeu-MG. 

Árvore, v. 35, n. 3, p. 555-563, 2011.

129

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
14

 -
 1
2
9

  
  n

o
v 

2
0

19



 

P
ro

je
to

 O
lh

o
s 

d
'Á

g
u
a

Manutenção de área restaurada 
pelo Projeto Olhos d'Água



 

131

Olhos d’Água: o PSA 
como instrumento de 
gestão territorial

Olhos d'Água: Payment for 
Environmental Services as 
an instrument of territorial 
management

Resumo
A mudança no uso e cobertura da terra na Bacia do 
Rio Paraíba do Sul provocou vários impactos sobre o 
meio ambiente, como a escassez de água e a dimi-
nuição da cobertura vegetal. A implantação de pro-
jetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 
como política pública apresenta-se como uma ferra-
menta para reverter esse quadro de desmatamento, 
na medida em que, além de possibilitar uma forma 
de renda ao proprietário que preserva ou recupera 
parte de sua área, conscientiza-o ambientalmente. 
Este artigo avalia os aspectos práticos e os desafios 
desse tipo de iniciativa, por meio do estudo de caso  
do projeto de PSA denominado Olhos d’Água.

Palavras-chave
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Políti-
cas Públicas. Gestão de Recursos Hídricos.

Abstract
The  variations in land use and land cover in the 
Paraíba do Sul river basin had negative enviromen-
tal impacted over the years. Environmental prob-
lems, such as water scarcity and reduction of plant 
cover, were the final balance of this process. The 
implementation of Environmental Services Payment 
projects as a public policy presents itself as a tool to 
reverse this deforestation, insofar as it allows a form 
of income to the landowner to preserve or recover 
part of his property. This article offers the opportu-
nity to evaluate the practical aspects and challenges 
of this type of initiative through the case study of the 
Olhos d’Água Project.

Keywords
Payment for Environmental Services. PSA. Public 
Policies. Water Resources Management.

Luiza Figueiredo Salles; Dione Aline Ribeiro dos Santos
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1. Introdução

A supressão da vegetação e a alteração da di-

nâmica da cobertura do solo para a criação de pas-

tagem, áreas agricultáveis, urbanas e industriais, 

além de ter efeito negativo sobre a diversidade 

da fauna e flora, causa a deterioração dos rios e o 

agravamento da disponibilidade hídrica para a po-

pulação, sendo possível observar esse quadro na 

região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

A necessidade de proteger e conservar as 

unidades naturais de diversas formas de degra-

dação se traduz em normas legais que têm como 

objetivo planejar, regular e controlar a utilização 

desses espaços, de acordo com padrões e crité-

rios definidos por uma Política Nacional, com a 

implementação das ações previstas por meio de 

programas de conservação e restauração.

O Novo Código Florestal, como ficou conheci-

da a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

foi criado como uma ferramenta vital para dar 

garantia jurídica à preservação e recuperação de 

ecossistemas. A lei ambiental instituiu no orde-

namento jurídico brasileiro o princípio do “con-

servador-recebedor”, base em que se sustenta o 

pagamento monetário às atividades de conser-

vação e melhoria dos ecossistemas que geram 

serviços ambientais. Desde  2012, órgãos públi-

cos têm implementado programas de Pagamen-

to por Serviços Ambientais (PSA) (BRASIL, 2012). 

Os programas de PSA constituem instrumen-

tos de política ambiental sem característica san-

cionatória, que visam premiar comportamentos 

ambientais positivos, por meio do pagamento 

monetário a atividades de conservação e melho-

ria dos ecossistemas. 

A forma de compensação financeira aos pro-

prietários rurais que preservam ou recuperam 

ambientalmente suas áreas considera vários fa-

tores, como as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) existentes na propriedade, a Reserva Le-

gal do imóvel, a potencialidade ambiental que 

a área adquire com a substituição da produção 

rural pela preservação, os gastos com as ações 

de recuperação e manutenção das áreas de pre-

servação ambiental, além da principal cultura 

cultivada na área (SANTOS & WEBER, 2013).

Sob esse aspecto, o Comitê de Integração 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  

(CEIVAP), no contexto de seu Plano de Aplicação 

Plurianual (PAP) da Bacia Hidrográfica do Rio Pa-

raíba do Sul de 2012, instituiu a aplicação de re-

cursos para o Programa de Pagamento por Ser-

viços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos 

(PSA Hídrico) (CEIVAP, 2014). 

Esse programa foi adotado pelo CEIVAP vi-

sando à melhoria da qualidade e da disponi-

bilidade de água na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. Entre as medidas propostas no 

PSA está o apoio a projetos de conservação e 

restauração florestal. 

Em 8 de julho de 2014, a Associação Pró-Ges-

tão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraí-

ba do Sul (AGEVAP) publicou o Edital nº 004/2014, 

para seleção de projetos-piloto que contemplas-

sem ações de restauração e conservação florestal 

na Bacia do Rio Paraíba do Sul. Dos 20 projetos 

recebidos no processo, nove foram selecionados 

para o desenvolvimento de ações de restauração 

e conservação florestal em 13 municípios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Em comum, to-

dos concentravam esforços em  sub-bacias com 

necessidade de intervenção para melhoria da 

provisão de serviços ambientais (CEIVAP, 2014).

O Projeto Olhos d’Água, executado pela or-

ganização não-governamental (ONG) Ecoanzol, 

foi um dos projetos selecionados para parti-

cipar do programa de PSA Hídrico do CEIVAP. 

As ações de conservação e restauração flores-

tal previstas no projeto de PSA têm como foco 

as localidades da Maitaca (entorno de lagoa), 

Córrego da Maricota/Córrego Grande e Assen-

tamento 25 de Março, todas pertencentes ao 

município de Carapebus, no Rio de Janeiro.

O público-alvo do projeto são os agricultores 

familiares da região, em especial os do Assenta-

mento 25 de Março, criado pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e que 

corresponde a 20% da área inicialmente prevista 

para o desenvolvimento do projeto Olhos d’Água. 
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As ações previstas não se restringem a interven-

ções no campo com foco em reflorestamento e 

conservação. Preveem, também, o uso do PSA 

como ferramenta educativa e integradora, pro-

porcionando entendimento acerca da verdadei-

ra importância da preservação ambiental e da 

produção hídrica, desmitificando a afirmação 

frequente no meio de que o produtor perde ao 

destinar terras para a conservação. 

A missão à qual se destina o presente artigo 

é apresentar o processo de concepção do Pro-

jeto Olhos d’Água, as ações de mobilização da 

comunidade-alvo, as ações de restauração e 

conservação florestal e os principais resultados 

da iniciativa. Com isso, espera-se ser possível 

avaliar os aspectos práticos e os desafios des-

se tipo de projeto.

2. Pagamento por Serviços Ambientais

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

é um modelo de incentivo econômico à conser-

vação. Seu histórico coincide com uma mudan-

ça de paradigma registrada na região de Nova 

York, nos anos 1990, quando decidiu-se substituir 

o tradicional serviço de estações de tratamento 

de água pela conservação de mananciais no Vale 

do Rio Hudson, pagando produtores rurais do en-

torno do vale para preservá-los. 

Em 2000, o então secretário-geral da Orga-

nização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, 

encomendou uma série de avaliações sobre as 

mudanças em ecossistemas ao redor do mundo. 

O material incluía proposições científicas e de po-

lítica pública para mitigar os prováveis efeitos de-

letérios dessas modificações. Como resultado des-

sas avaliações, surgiu uma série de cinco volumes 

técnicos e seis relatórios síntese, que ficou conhe-

cida como Millennium Ecosystem Assessment (MA). 

No Brasil, foram os estudos sobre serviços am-

bientais trazidos pelo MA que trouxeram o conceito 

de PSA para os formuladores de política pública. 

Segundo dados fornecidos pelo Senado (2018), 

o primeiro projeto de lei a encampar o conceito 

de PSA foi protocolado em 2007, com objetivo de  

imular a implantação de boas práticas rurais, me-

diante a concessão de incentivos fiscais e credi-

tícios aos seus proprietários, como a redução do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

O projeto de lei não vigorou, mas deixou um impor-

tante precedente. 

O pagamento por serviços ambientais é, 

de fato, considerado internalizado ao ordena-

mento brasileiro com a aprovação da Lei nº 

12.651/2012, conhecida como Novo Código Flo-

restal. Essa legislação cria um sistema de se-

gurança jurídica em torno da previsão do pa-

gamento por serviços ambientais, instituindo o 

princípio do “conservador-receptor”, que rom-

pe com a tradição meramente sancionatória do 

direito ambiental no Brasil. Ao invés de simples-

mente punir uma infração, agindo de forma 

reativa, esse princípio busca criar um incentivo 

à preservação, numa lógica propositiva. 

Atualmente, está em discussão no Con-

gresso Nacional uma lei que regulamenta uma 

política nacional de pagamentos por serviços 

ambientais. Todavia, pelo fato de na Constitui-

ção Federal de 1988 predominar a competência 

concorrente para legislar em matéria ambien-

tal, nada impede que, na falta de uma lei geral, 

entes subnacionais regulamentem a matéria.

No que tange ao projeto Olhos d’Água, é re-

gido por lei municipal de PSA aprovada pela Câ-

mara Municipal de Carapebus em 2015.

3. Metodologia

3.1 Programa de PSA Hídrico CEIVAP

O CEIVAP, por meio do Edital nº 004/2014, de-

finiu a metodologia a ser aplicada pelos projetos 

do PSA Hídrico selecionados para implantação na 

Bacia do Rio Paraíba do Sul. De acordo com o do-

cumento, o prazo previsto para execução da pri-

meira etapa dos projetos de PSA era de dois anos, 

sendo possível estendê-lo por outros períodos na 

fase de manutenção das áreas selecionadas para 

o projeto (CEIVAP, 2014). Em síntese, a execução 

dos projetos seguiu os seguintes passos:
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• Projeto de lei municipal para instituição de pro-

jetos do PSA Hídrico: a realização do projeto de 

PSA estava condicionada à elaboração de lei mu-

nicipal e à sua regulamentação por decreto; no 

caso do projeto de PSA Olhos d’Água, antes da sua 

implementação foi sancionada a Lei municipal nº 

626/2015, conhecida como a “ Lei do PSA” ;

• Elaboração do edital de contratação dos provedo-

res de serviços ambientais: a prefeitura municipal, 

juntamente com a empresa executora e a unidade 

gestora (equipe criada para analisar o processo de 

contratação dos provedores e prestar apoio técni-

co durante as diversas fases do projeto de PSA), 

foram as responsáveis pela elaboração do edital. 

• Mobilização e divulgação do projeto de PSA Hí-

drico: imprescindíveis para a participação dos 

proprietários rurais residentes nas áreas defini-

das pelo projeto, essas ações foram realizadas 

por meio de reuniões em pequenos grupos e da  

distribuição de material com informações sobre 

o projeto e o prazo do edital de chamamento. 

Essa etapa foi um diferencial no projeto de PSA 

Olhos d’Água e será mais bem descrita adiante;

• Habilitação, hierarquização e contratação dos 

provedores de serviços ambientais:  os proprietá-

rios rurais que se predispuseram a participar no 

projeto foram avaliados e habilitados segundo os 

critérios definidos no edital de chamamento. Cabe 

destacar que as propriedades foram visitadas 

para pré-análise e posterior hierarquização, proce-

dimento que se fez necessário quando o número 

de participantes e áreas excederam aos quantita-

tivos inicialmente previstos para o projeto;

• Elaboração do Projeto Executivo de Restau-

ração (PER): para cada propriedade selecio-

nada foi exigido um PER apresentando carac-

terísticas ambientais (drenagem, fragmentos 

florestais, APPs, uso e cobertura do solo, entre 

outras informações), limites da propriedade, 

limites das áreas, descritivo da metodologia 

de restauração, cronograma de execução e le-

vantamento quantitativo dos insumos neces-

sários para o isolamento e para o pré-plantio, 

plantio e manutenção das áreas;

• Implantação das ações de restauração e conser-

vação florestal: prevê o isolamento das áreas de 

restauração florestal e das áreas de conservação 

florestal suscetíveis. As ações de restauração com-

preenderam a implantação das técnicas definidas 

no PER (plantio total, adensamento ou enriqueci-

mento) para as fases de pré-plantio e plantio. A 

fase de implantação foi a que apresentou maio-

res custos para os projetos de PSA, pois envolve 

a contratação de mão de obra e a compra dos 

insumos necessários à realização dos serviços;

• Manutenção e monitoramento das áreas: implica 

a realização de campanhas periódicas de manu-

tenção. Para analisar a efetividade da restauração 

das áreas, foram definidas parcelas amostrais, 

conforme metodologia do Instituto Estadual do 

Ambiente do do Rio de Janeiro (INEA), com cam-

panhas anuais de análise dos indicadores;

• Pagamento aos provedores por serviços am-

bientais: os provedores serão pagos pela prefei-

tura, que recebe a dotação em conta vinculada 

para realizar os pagamentos por serviços am-

bientais. Cada provedor recebe de acordo com a 

quantidade de hectares restaurados ou de hec-

tares conservados, de forma proporcional.

3.2 Critérios de seleção dos proprietários e área 

para participação no projeto de PSA Olhos d’Água

O edital de chamamento público foi a ferra-

menta utilizada para selecionar e habilitar os pro-

prietários participantes do Projeto Olhos d’Água.

De acordo com o documento para habilitar-se 

ao credenciamento, o interessado deveria reque-

rê-lo, durante o prazo estipulado para sua vigên-

cia, na sede da Prefeitura Municipal de Carape-

bus, onde foi preenchida uma ficha, conforme 

manual de inscrição, contendo:

• Nome completo do participante, número da 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

e carteira de identidade;

• Endereço e descrição completos da propriedade; 

• Fotocópia de documento comprobatório da 

propriedade ou posse do imóvel rural (escri-

tura, promessa de compra e venda, recibos 

de compra e venda, carnês, formal de partilha 

etc). Caso o proprietário ou possuidor do imó-
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vel rural fosse falecido e não houvesse inventá-

rio aberto, um filho/filha ou viúvo/viúva deveria 

levar uma cópia da certidão de óbito acompa-

nhada do documento do imóvel;

• No caso de assentamento da reforma agrária, 

exigência de cópia do documento pertinente 

(certidão de assentado, CCIR, Declaração de 

Cadastro);

• Perguntas relativas ao Cadastro Ambiental Ru-

ral (CAR), caso positivo o número do registro;

• Assinatura do participante.

As propostas foram classificadas conforme 

os critérios de hierarquização (Tabela 1), na 

ordem crescente de pontuação, sendo a lista 

final dos imóveis hierarquizados publicada no 

diário oficial do município e disponibilizada ao 

público em local visível na  sede da Prefeitura 

Municipal de Carapebus.

3.3 Monitoramento das áreas de restauração 

florestal

O monitoramento e a avaliação da restauração 

florestal das áreas participantes do Projeto Olhos 

d´Água tiveram como linha de base para elabora-

ção da metodologia o  Protocolo de Monitoramento 

do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (2013). 

Para tanto, foram definidos parâmetros e indi-

cadores ecológicos em um protocolo que permite 

uma avaliação  sobre a avaliação das ações de 

restauração florestal, tendo como foco os resul-

Tabela 1 - Critérios para hierarquização e priorização das propriedades habilitadas no  
projeto de PSA Olhos d’Água

Localidade (2/0 pontos)

• Maricota

• Córrego Grande

• Assentamento

2 pontos

Proximidade do corpo  

hídrico (até 2 pontos)
• Km/m

- 30m/2 pontos

+ 30m/1 ponto

Condição da Posse  

(Até 3 pontos)

• Escritura;

• Promessa ou recibo de  

compra e venda;

• Certidão de  

assentamento ou similar;

• Outros;

3 pontos

2 pontos

2 pontos

De 0 a 1 ponto

Situação jurídica do imóvel 

(Até 2 pontos)

• Em nome do proprietário;

• Em inventário/proprietário;

• Sob processo judicial;

• Sem processo judicial/outros;

• Outros;

2 pontos

De 0 a 1,5 pontos

De 0 a 1 ponto

De 0 a 0,5 pontos

0 pontos

Viabilidade logística  

(até 1 ponto)

• Grau de acessibilidade;

• Proximidade de outras 

 áreas atendidas;

• Relevo e condições do solo;

De 0 a 1 ponto;

De 0 a 0,5 ponto

De 0 a 0,5 ponto

Fonte: Elaborada pelas autoras

135

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
3
0

 -
 1
5
2
  

  n
o
v 

2
0

19



tados em relação ao sucesso do estabelecimen-

to dos espécimes, na estruturação do dossel, na 

avaliação do dossel e na avaliação de parâmetros 

ecológicos da área de implantação do projeto, 

conforme apresentado na Tabela 2.

Para o cálculo do parâmetro Equidade (J) :

J=H'/Hmax (1)

Onde:

J = Índice de Equidade de Pielou;

H’ = Índice de Diversidade Shannon-Weaver;

Hmax = InS;

S = número de espécies.

Para o cálculo do Índice de Diversidade Shan-

non-Weaver (H'):

H'=-∑s
i = 1 

ni In ni (2)

        N    N

Onde: 

H’= Índice de Diversidade de Shannon-Weaver;

∑ = símbolo matemático para somatório;

ni = número de indivíduos da espécies;

N = número total de indivíduos;

Ln = logaritmo neperiano.

A análise dos parâmetros ecológicos é reali-

zada a partir de parcelas amostrais retangulares 

Tabela 2 - Formas de análise dos parâmetros ecológicos, de acordo com a metodologia do INEA

Parâmetro Forma de Análise

Densidade

Regras de três simples. Extrapolação do número de indivíduos 

encontrados nas parcelas amostrais para um hectare (10.000 

m2). Por exemplo, se em uma área amostral de 2.500 m2 (25 par-

celas de 100 m2) foram encontrados 250 indivíduos, a densidade 

estimada para um hectare é de 1.000 indivíduos.

Zoocoria

Regra de três simples. Percentual de indivíduos classificados 

como zoocóricos (em literatura especializada) em relação ao 

total de indivíduos encontrados em todas as parcelas.

Altura
Média das alturas de todos os indivíduos mensurados  

em todas as parcelas.

Equidade Cálculo do Índice de Pielou (J) área do projeto

Riqueza
Contagem do número de espécies nativas diferentes  

na área do projeto

Cobertura de copas Média dos valores encontrados em todas as parcelas.

Cobertura de  

gramíneas
Média dos valores encontrados em todas as parcelas.

Fonte: Elaborada pelas autoras136
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medindo 25 x 4 m ou 100 m2. O número de parce-

las depende da área de restauração monitorada, 

com o cálculo realizado a partir da Equação 3 

(INEA, 2019):

IA=(IA-1)+5 (3)

Onde: 

IA = intensidade amostral (número de parcelas) 

AP = área do projeto. 

No interior de cada parcela, é estimada 

a altura de cada indivíduo arbóreo/arbusti-

vo, com posterior medição de todos os indi-

víduos com mais de 60 cm (altura próxima 

da linha do joelho do avaliador), os quais são 

classificados botanicamente ou coletados para  

posterior identificação. 

Segundo a metodologia, após os cálculos 

dos parâmetros, a avaliação dos resultados deve 

ser integrada de forma a gerar um conceito que 

varie de 0 (zero) a 10 (dez). A Tabela 3 apre-

senta as faixas de classificação dos parâmetros 

ecológicos para pontuação da área de restaura-

ção florestal monitorada.

O conceito final é obtido através do somató-

rio das notas multiplicado pelo fator de correção 

(10/np), onde np = número de parâmetros para 

a fitofisionomia. O fator de correção é calculado 

em função do número de parâmetros avaliados 

e permite que o conceito final atinja o valor má-

ximo de dez (10) pontos. Sendo assim, o valor do 

mesmo é de 1,4285714.

As áreas monitoradas serão consideradas ap-

tas quando o conceito final for maior ou igual a 

oito, no final de quatro anos da data de implan-

tação das ações de restauração.

4. Caracterização da área

As visitas técnicas que nortearam a elaboração 

dos PERs – Módulo 1 foram realizadas após o proces-

so de hierarquização do edital, dentro do cronogra-

ma de visitas individuais por propriedade (período 

de 9/11/2015 a 13/11/2015).Essas visitas técnicas de 

campo objetivaram caracterizar os imóveis rurais e 

definir a proposta de intervenção caso a caso.

Utilizando-se dos dados consolidados, as áreas 

sugeridas para restauração e conservação florestal 

pré-mapeadas na proposta de trabalho foram per-

corridas junto com o proprietário ou um indicado.

Durante essa etapa, os proprietários rurais 

foram conscientizados sobre os critérios de hie-

rarquização do edital de seleção e sobre as áreas 

de preservação permanente e de uso consolida-

do, conforme estabelecido na Lei nº 12.651/2012.

A definição das áreas de restauração e conser-

vação florestal de cada propriedade aconteceu me-

diante sugestões do técnico do projeto para a ade-

quação ambiental do imóvel rural, aliadas às formas 

do manejo do solo praticado pelo proprietário rural. 

De acordo com a Lei nº 11.426, de 22 de dezem-

bro de 2006, também conhecida como Lei da Mata 

Atlântica, e com o respectivo mapeamento fruto 

do Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, 

o bioma Mata Atlântica é composto por diversos 

tipos de vegetação: Floresta Ombrófila Densa, Flo-

resta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, 

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacio-

nal Decidual, Savana Estépica, Estepe, Refúgios Ve-

getacionais e as Formações Pioneiras (IBGE, 2004).

O Decreto nº 6.660/2008, além de delimitar 

os limites originais desse bioma, define a abran-

gência das diferentes formações florestais. Por-

tanto, com base no disposto no citado decreto, 

e após análises técnicas resultantes das visitas 

de campo, avaliação da textura e da coloração 

do solo (classificado como areno-argiloso) e 

avaliações das imagens de satélite do Assenta-

mento 25 de Março (Figura 1), ficou constata-

do que a vegetação nas áreas de restauração 

desse projeto é originalmente de cobertura Flo-

restal Estacional Semidecidual. Nesse sentido, 

as áreas de vegetação desse projeto não foram 

caracterizadas como vegetação de restinga.

4.1 Vegetação de Restinga

Segundo definições da Resolução CONAMA nº 

7/1996 para o Estado de São Paulo, o termo “ve-

getação de restinga” se refere ao:
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conjunto das comunidades vegetais, fi-

sionomicamente distintas, sob influência 

marinha e fúlvio-marinha. Essas comuni-

dades, distribuídas em mosaico, ocorrem 

em áreas de grande diversidade ecológi-

ca sendo consideradas comunidades edá-

ficas por dependerem mais da natureza 

do solo que do clima. (BRASIL, 1996).

Uma conceituação mais complexa do termo 

“vegetação de restinga” é dada pela Resolução 

CONAMA nº 417/2009, que descreve os diferentes 

tipos de sedimentos associados à vegetação:

Art. 2°

III – Vegetação de restinga: é o conjunto 

de comunidades vegetais, distribuídas em 

mosaico associado aos depósitos arenosos 

costeiros quaternários e aos ambientes ro-

chosos litorâneos – também considerados 

comunidades edáficas -, por dependerem 

mais da natureza do solo do que do clima, 

encontradas nos ambientes de praia, cor-

dões arenosos, dunas, depressões e transi-

ções para ambientes adjacentes, podendo 

apresentar, de acordo com a fitofisionomia 

predominante, estrato herbáceo, arbustivo 

Tabela 3 - Faixas de classificação dos parâmetros ecológicos monitorados para pontuação

Avaliação do projeto

Certificação para quitação/ Plantio total (Ano 4)/ Florestas

Parâmetros  
indicadores

Crítico = 0 Mínimo = 0,65 Adequado = 1
Resutados do  

monitoramento
Nota

Densidade (n° ind./ha) <1111 ≥1111<1250 ≥1250

Ind. Zoocóricos (%) <40 ≥40<60 ≥60

Cobertura de copa (%) <50 ≥50<70 ≥70

Equidade J’ <0,60 ≥0,6<0,8 ≥0,8

Riqueza S’ <10 ≥10<20 ≥20

Altura média (m) <2 ≥2<3 ≥3

Infestação de  
gramíneas (%)

>30 >20<30 <20

Conceito final

*Conceito final > 8,0 = satisfatório; < 8,0 = insuficiente

Fonte: INEA, 2019
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e arbóreo, este último mais interiorizado. 

(BRASIL, 2009).

É importante destacar, nas áreas de restaura-

ção do Projeto Olhos d’Água, a ocorrência de zonas 

ripárias, que são áreas de vegetação natural em 

torno de corpos de água. Ressalta-se que o méto-

do mais favorável para a restauração das zonas ri-

párias é o de regeneração natural, quando existem 

fatores que a favoreçam, como sementes no solo 

ou fragmentos dessas florestas próximos da área 

a ser restaurada. Nas zonas ripárias das áreas de 

restauração do Olhos d’Água encontram-se alguns 

indivíduos remanescentes. Tal fato favorece a dis-

persão de sementes desses indivíduos.

A faixa de restauração da APP deste projeto 

atende a largura de 17 m. Após o crescimento 

das mudas nessas áreas, a cobertura vegetal 

formada facilitará a regeneração das zonas 

ripárias, pois o sombreamento e o aporte de 

matéria orgânica vão favorecer a germinação 

das sementes das espécies que se encontram 

nessa região. No entanto, o PSA Hídrico Ceivap 

não prevê a metodologia de regeneração na-

tural para o Projeto Olhos d’Água.

Avaliou-se, também, que o plantio total dentro 

da zona ripária poderia prejudicar o volume de 

água nessas zonas, devido à quantidade de água 

que as mudas necessitam para o seu desenvolvi-

mento. Outro ponto considerado foi que os viveiros 

de mudas de espécies nativas para restauração flo-

restal enfrentam dificuldades na produção de alta 

diversidade de espécies vegetais indicadas para 

a restauração de ambientes úmidos degradados. 

Sendo assim, determinou-se que o plantio total das 

espécies ocorreria no entorno das zonas ripárias.

Os mapas de cada propriedade, contidos nos 

respectivos PERs, foram elaborados a fim de que 

se pudesse visualizar:

Figura 1 - Visão Geral do Assentamento 25 de Março

Fonte: Projeto Olhos d'Água
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I - Limite da propriedade, demarcado em linha preta;

II - Localização de nascentes e corpos hídricos, de-

marcados por pontos e linhas azuis respectivamente;

III – APPs, demarcadas conforme a Lei nº 12.651/2012, 

evidenciando em verde as áreas a restaurar e em 

verde hachurado as áreas a conservar;

IV - Áreas de uso consolidado, demarcadas em ver-

melho, de acordo com o número de módulos fiscais 

da propriedade, por sua vez definido conforme a me-

tragem estabelecida no artigo 61 da Lei nº 12.651/2012:

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Perma-

nente, é autorizada, exclusivamente, a con-

tinuidade das atividades agrossilvipastoris, 

de ecoturismo e de turismo rural em áreas 

rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

§ 1°. Para os imóveis rurais com área de até 

1 (um) módulo fiscal que possuam áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente ao longo de cursos d’água 

naturais, será obrigatória a recomposi-

ção das respectivas faixas marginais em 

5 (cinco) metros, contados da borda da 

calha do leito regular, independentemente 

da largura do curso d´água.

§ 2°. Para os imóveis rurais com área su-

perior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 

(dois) módulos fiscais que possuam áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente ao longo de cursos d’água 

naturais, será obrigatória a recomposi-

ção das respectivas faixas marginais em 

8 (oito) metros, contados da borda da 

calha do leito regular, independentemente 

da largura do curso d´água.

§ 3°. Para os imóveis rurais com área su-

perior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 

4 (quatro) módulos fiscais que possuam 

áreas consolidadas em áreas de Preser-

vação Permanente ao longo de cursos 

d’água naturais, será obrigatória a re-

composição das respectivas faixas margi-

nais em 15 (quinze) metros, contados da 

borda da calha do leito regular, indepen-

dentemente da largura do curso d’água.

§ 4°. Para os imóveis rurais com área superior 

a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam 

áreas consolidadas em Áreas de Preserva-

ção Permanente ao longo de cursos d’água 

naturais, será obrigatória a recomposição 

das respectivas faixas marginais.

I - (VETADO);

II - nos demais casos, conforme determina-

ção do PRA, observado o mínimo de 20 (vin-

te) e o máximo de 100 (cem) metros, conta-

dos da borda da calha do leito regular.

§ 5°. Nos casos de áreas rurais consolida-

das em Áreas de Preservação Permanen-

te no entorno de nascentes e olhos d’água 

perenes, será admitida a manutenção de 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturis-

mo ou de turismo rural, sendo obrigató-

ria a recomposição do raio mínimo de 15 

(quinze) metros (BRASIL, 2012).

É importante esclarecer que a faixa total de 

APP para recomposição considerada por esse 

projeto é de 17 m, composta da seguinte forma:

1) Faixa de 10 m composta por três linhas de 

plantio de espécies nativas, com espaçamento 

entre linhas de 3 m e mais 1 m que corresponde-

ria à proteção da cerca.

2) Faixa de 5 m com previsão de plantio de 

mais duas linhas de espécies frutíferas, dentro 

da estratégia de composição vegetal com espé-

cies nativas e frutíferas.

3) Faixa de 2 m de largura para o cercamen-

to total da área protegida.

A faixa de APP a ser recomposta pelo projeto está 

em consonância com a Lei n° 12.651/2012, que prevê 

uma faixa de recomposição obrigatória de 8 m de lar-

gura para propriedades de um a dois módulos fiscais.

Para as nascentes, o planejamento é o mesmo 

citado anteriormente, respeitando-se o disposto 

na mesma lei federal (art 61-A; § 5°), com a defini-

ção de uma faixa mínima obrigatória de recom-

posição florestal de 15 m de largura. Essa ação 

se deve ao fato de todas as propriedades serem 

áreas rurais consolidadas e possuírem atividades 

agrícolas anteriores a 22 de julho de 2008:
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 Art. 61-A § 5° Nos casos de áreas rurais 

consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente no entorno de nascentes e 

olhos d’água perenes, será admitida a ma-

nutenção de atividades agrossilvipastoris, 

de ecoturismo ou de turismo rural, sendo 

obrigatória a recomposição do raio míni-

mo de 15 (quinze) metros (BRASIL, 2012).

Para auxiliar na tomada de decisões sobre as 

melhores técnicas a seguir no plantio, foi aplicado 

um questionário com 12 (doze) itens a serem res-

pondidos conforme os dados coletados em campo:

a) Disponibilidade de Material Orgânico;

b) Avaliação visual do solo;

c) Relevo;

d) Presença de vegetação nativa (ou não) nas 

proximidades das áreas de intervenção, e quais 

espécies ocorrem;

e) Histórico das áreas (usos anteriores);

f) Presença ou possibilidade de abertura de po-

ços e profundidade necessária;

g) Estado fitossanitário das espécies das capoei-

ras nas proximidades;

h) Presença de formigas-cortadeiras;

i) Coleta de solo por área de intervenção (aplicá-

vel as áreas de coleta);

j) Presença de espécies invasoras na área (bra-

quiária, capim colonião, etc.) e a intensidade em 

que elas ocorrem;

k) Identificação de locais para rustificação;

l) Identificação das melhores estratégias para 

plantio (grupos de espécies): (i) grupo de diver-

sidade, grupo de preenchimento, (ii) enriqueci-

mento, (iii) agroflorestal, e (iv) isolamento;

m) Expectativas do proprietário em relação ao projeto.

O modelo de plantio por grupos atende às infor-

mações técnicas presentes no edital do programa de 

PSA Hídrico, segundo proposta de Rodrigues, Branca-

lion e Isernhagen (2009), entre outros métodos.

No plantio em área total, foram realizadas com-

binações das espécies em módulos ou grupos de 

plantio visando à implantação das espécies dos es-

tágios finais de sucessão (secundárias tardias e clí-

max) conjuntamente com espécies dos estágios ini-

ciais de sucessão (pioneiras e secundárias iniciais).

A proposta dos grupos de plantio visa agregar 

o excesso de grupos sucessionais e agrupá-los 

seguindo algumas características, de forma que, 

juntos, possam produzir, em curto prazo, o recobri-

mento do solo da área degrada. Essa metodologia 

também permitirá que o plantio realizado assuma, 

em pouco tempo, um aspecto de capoeira. Desse 

modo, o plantio comporá unidades sucessionais 

que resultem em uma gradual substituição de es-

pécies dos diferentes grupos ecológicos no tempo, 

caracterizando o processo de sucessão.

Para a combinação das espécies de diferen-

tes comportamentos (pioneiras, secundárias e/

ou clímax) ou de diferentes grupos ecológicos, 

são utilizados dois grupos funcionais: um grupo 

de preenchimento e um grupo de diversidade.

O grupo de preenchimento é constituído por 

espécies que possuem rápido crescimento e boa 

cobertura de copa, proporcionando o rápido fe-

chamento da área plantada. A maioria dessas 

espécies é classificada como “pioneira”, mas as 

espécies “secundárias iniciais” também fazem 

parte desse grupo, e, por isso, o mesmo pode ser 

referido como “grupo das pioneiras (P)”.

Com o rápido recobrimento da área, essas 

espécies criam um ambiente favorável ao desen-

volvimento dos indivíduos do grupo de diversi-

dade, ao passo que, por meio do sombreamento 

da área de recuperação, desfavorecem o desen-

volvimento de espécies competidoras, como gra-

míneas e lianas agressivas (trepadeiras).

No grupo de diversidade estão inclusas as 

espécies que não possuem rápido crescimento 

e/ou boa cobertura de copa, mas que são fun-

damentais para garantir a perpetuação da área 

plantada. Isso de deve ao fato de que serão as 

espécies do grupo diversidade que irão subs-

tituir gradualmente as espécies do grupo de 

preenchimento, quando essas entrarem em se-

nescência (morte), consolidando a ocupação 

definitiva da área pelo grupo diversidade.

Incluem-se, nesse grupo, todas as demais 

espécies regionais não pertencentes ao grupo 

de preenchimento, inclusive espécies de outras 

141

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
3
0

 -
 1
5
2
  

  n
o
v 

2
0

19



formas de vegetais que não as arbóreas, como 

as arvoretas, arbustos e herbáceas (tanto epí-

fitas como terrestres).

Para as áreas de recuperação do projeto, foi 

adotado o método de plantio total no espaça-

mento 3 m x 2 m. Esse método foi utilizado em 

oito das nove propriedades desse primeiro mó-

dulo. A utilização desse método é decorrente da 

alta taxa de degradação vegetal nas áreas de 

restauração do projeto. 

Como técnica complementar utilizada em pro-

priedades específicas, foi adotado o método do 

enriquecimento. Esse método foi usado nas áreas 

ocupadas com vegetação nativa, mas que apre-

sentam baixa diversidade florística, como as pro-

priedades Sítio da Paz e Sítio São Pedro.

O enriquecimento representa a introdução 

de espécies dos estágios finais de sucessão, 

especialmente as espécies de maior interação 

com a fauna e/ou das diversas formas vegetais 

originais de cada formação florestal, tais como 

lianas, herbáceas e arbustos, podendo também 

contemplar o resgate da diversidade genética. 

Isso pode ser feito introduzindo-se indivíduos 

de espécies já presentes na área, mas produzi-

dos a partir de sementes provenientes de outros 

fragmentos de mesmo tipo florestal.

O critério de avaliação para escolha do mé-

todo de enriquecimento foi a ocorrência de 

algumas áreas de restauração onde já existe 

alguma cobertura vegetal estabelecida, bem 

como a necessidade, ou não, de incremento na 

diversidade de espécies. No caso desse proje-

to, essa situação ocorreu em poucas proprie-

dades, tendo em vista o estágio avançado de 

degradação dos locais de intervenção.

Essas áreas são como uma continuação do plan-

tio e servirão como faixa de amortecimento para 

intervenções humanas na APP. O projeto realizou o 

plantio dessas árvores nessa faixa. No entanto, nas 

faixas entre essas árvores, o aumento da complexi-

dade do sistema agroflorestal com plantio de cultu-

ras agrícolas ficará a cargo do proprietário da área.

Antes da implantação de qualquer ação de 

restauração florestal, é preciso, inicialmente, iden-

tificar e isolar os fatores que estão causando a 

degradação dos fragmentos florestais remanes-

centes, que, inclusive, poderão contribuir para a 

degradação das áreas onde serão implantadas as 

ações de restauração do projeto.

O cercamento das áreas de restauração e 

conservação é fundamental para o sucesso de 

qualquer ação de restauração. Isolar a área se faz 

necessário não somente para evitar que animais 

domésticos se alimentam, quebrem ou pisoteiem 

as mudas, mas também para evitar a depreda-

ção do plantio por pessoas desinformadas.

Considerando o exposto acima, é necessário 

evitar o desperdício de esforço e recursos, pois 

muitas das atividades executadas para a recu-

peração da área podem ser totalmente perdidas 

e gerar necessidade de retrabalho. Além disso, a 

partir do isolamento desses fatores, a vegetação 

nativa tem melhores condições para se desen-

volver, aumentando a eficiência das ações de 

restauração e, consequentemente, reduzindo os 

custos associados a essas atividades.

O plantio nas nove propriedades do Projeto 

Olhos d’Água foi realizado em parceria com os 

proprietários que participaram do projeto. 

5. Desenvolvimento das atividades  

O Projeto Olhos d’Água teve início em junho 

de 2015. Desde então, a ONG Ecoanzol é a res-

ponsável por mobilizar os provedores de serviços 

ambientais e por implantar as ações de conser-

vação, recuperação florestal e manutenção das 

áreas. Antes, um diagnóstico foi elaborado para 

traçar o perfil do público que poderia ter interes-

se em participar do projeto. Foram identificados 

dois principais tipos de produtores: proprietários 

que adquiriram seu imóvel rural por meio de 

compra ou partilha familiar e os assentados ru-

rais instalados pelo INCRA nas áreas de interesse 

do projeto  (Figura 2). O território abrangido pe-

las atividades do Olho d’Água é rico em nascen-

tes perenes e temporárias, em especial o Assen-

tamento 25 de março, onde a Ecoanzol iniciou as 

ações socioambientais próprias do projeto.
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Os produtores rurais das áreas-alvo foram mo-

bilizados por meio de pequenos eventos, encon-

tros informais e rodas de conversas, entre outras 

iniciativas com o objetivo de aproximar a comu-

nidade local, promover a troca de informações, 

apresentar dados sobre o Projeto Olhos d’Água 

e sensibilizar as pessoas para que participassem 

das ações propostas, criando, assim, as bases 

para o desenvolvimento do trabalho de campo.

Em relação aos assentados rurais, a mobiliza-

ção foi facilitada pela realização de reuniões pe-

riódicas em um mesmo local do assentamento. 

Esses encontros tiveram como objetivo o repasse 

de informações aos assentados e a criação de um 

espaço aberto para perguntas, interatividade e 

compreensão do projeto de PSA Hídrico, de modo a 

sensibilizar mais os atores envolvidos e  a fomentar 

a livre participação dos assentados.

Por meio da sua Unidade Gestora,  o projeto 

também mobilizou agentes públicos locais, além 

de pesquisadores e outros parceiros, como o Par-

que Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA 

Jurubatiba), o Instituto Federal Fluminense (IFF), 

a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Ru-

ral (EMATER) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, para colabora-

rem de forma participativa com o Olhos d’Água.

A maioria das áreas selecionadas no âmbito 

do projeto apresentou cobertura vegetal natural 

alterada por áreas de pastagens, o que potencia-

liza a ocorrência de processos erosivos. A vegeta-

ção natural apresenta elevada diversidade bioló-

gica, sendo composta por vegetação secundária 

da Mata Atlântica em diferentes estágios de rege-

neração, com destaque para a Floresta Ombrófila 

Densa Montana, a Floresta Ombrófila Densa e a 

Floresta Estacional Semidecidual (IBGE, 2015). 

No Olhos d’Água, assim como em outros 

projetos de PSA Hídrico, a contratação dos 

provedores de serviços ambientais foi feita de 

Figura 2 - Áreas-alvo do projeto de PSA Hídrico Olhos d’Água 

Fonte: Ferreira (2015)
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acordo com a hierarquização e as metas de 

conservação e restauração florestal, que são 

definidas previamente. As demais proprieda-

des habilitadas foram cadastradas em um ban-

co municipal de áreas de conservação e restau-

ração florestal, a fim de possibilitar a captação 

de recursos adicionais em futuros projetos.

Para o Olhos d’Água, foram selecionados 27 

provedores de serviços ambientais. Inicialmen-

te, o projeto visava à conservação de 13,5 ha de 

florestas e à restauração de 29,5 ha de vege-

tação, tendo por premissa o desenvolvimento 

de metodologias para a recuperação do solo 

e da vegetação, intensamente degradados por 

sucessivas décadas de atividade canavieira de 

perfil quase extrativista, assim como a geração 

de trabalho e renda na localidade. 

Para cada propriedade selecionada, foi gera-

do um mapa contendo: os limites do terreno, a 

localização das nascentes e corpos hídricos; as 

APPs existentes, com a indicação das áreas com 

e sem vegetação nativa, as áreas de uso consoli-

dado, as principais vias de acesso à propriedade, 

o isolamento previsto e as áreas de intervenção 

para restauração e conservação florestal, confor-

me exemplo apresentado na Figura 3. 

A partir das características das propriedades, 

foi definida a metodologia para a restauração 

florestal, bem como os insumos necessários para 

o isolamento, plantio e manutenção das áreas. 

Em linhas gerais, a implantação das ações de 

isolamento e de restauração florestal envolvem 

as seguintes atividades: instalação de placa de 

identificação do projeto em todas as proprie-

Figura 3 - Projeto Executivo de Restauração de uma propriedade participante do Projeto Olhos d’Água 

Fonte: Projeto Olhos d'Água144
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dades participantes; aquisição dos insumos de 

isolamento e plantio de mudas; implantação do 

cercamento e aceiramento das áreas; limpeza, 

coroamento e abertura de berços; controle de 

formigas; calagem, adubação e hidratação dos 

berços; e plantio das mudas de espécies nativas, 

de acordo com a técnica de recuperação defini-

da (plantio total ou enriquecimento).

Cabe destacar que a Ecoanzol também uti-

lizou Sistemas Agroflorestais (SAFs) no projeto. 

Especificamente, o sistema de quintais agroflo-

restais foi implantado em áreas periféricas a APPs 

ou na borda de plantios, por meio do cultivo de 

espécies frutíferas, em especial a aroeira (Schinus 

terebinthifolius), que, além de espécie nativa, pos-

sui grande potencial para comercialização.

As atividades relativas à elaboração do PER 

e às ações de isolamento e restauração florestal 

foram segmentadas pelo projeto de PSA Hídrico 

em três módulos, com nove propriedades cada. 

As ações de isolamento e plantio foram realiza-

das somente para o Módulo I, tendo em vista a 

defasagem em relação aos custos previstos na 

proposta para atendimento ao Edital de contra-

tação do CEIVAP e os valores de mercado dos 

insumos necessários no momento da implanta-

ção do projeto. Essa perda não diminuiu a parti-

cipação dos provedores de serviços ambientais 

do Assentamento 25 de março no projeto Olhos 

d’Água, o que no revela um importante indicador 

da importância do processo de mobilização para 

sustentabilidade dos projetos de PSA.

O plantio seguiu o modelo de parceria e con-

tou com a participação e o acompanhamento 

dos proprietários rurais contemplados pelo pro-

jeto de PSA Hídrico, os quais receberam capaci-

tação antes do desenvolvimento das atividades 

de restauração florestal. 

6. Resultados obtidos

6.1 Mobilização Social 

A promoção do uso sustentável dos recursos 

hídricos, de modo a garantir o seu uso múltiplo, 

representa um grande desafio para a gestão da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Esse tra-

balho implica colocar em prática formas de gestão 

que conciliem o crescimento econômico e popula-

cional da região com a preservação ambiental, em 

especial no Assentamento 25 de Março.

O Assentamento 25 de Março foi instituído 

em 25 de março de 2004, na localidade conhe-

cida como Itaquira, município de Carapebus. A 

área compreende 53 lotes de 12,5 ha cada. Neles, 

vivem agricultores familiares que se dedicam, 

principalmente, ao cultivo de aipim, abóbora, 

milho e laranja, à produção de hortifrutigranjei-

ros, à pecuária e à criação de suínos e caprinos.

No aspecto social, é possível afirmar que há 

um número expressivo de mulheres no coman-

do das famílias assentadas. Os jovens de 17 a 

19 anos não ficam no campo. O letramento é 

baixo, a não ser entre algumas famílias bem-

-sucedidas, com padrão mais elevado do que 

a média local. O principal gargalo para o de-

senvolvimento é a falta de infraestrutura para 

o escoamento da produção. 

Com base no monitoramento e avaliação do 

Projeto Olhos d’Água, os primeiros resultados po-

sitivos foram as mudanças nas práticas de inter-

venção e exploração dos recursos naturais e o 

comprometimento com as decisões tomadas em 

relação aos rumos do projeto, criando um em-

powerment reconhecível dos produtores rurais 

em relação às novas técnicas sustentáveis pro-

postas pelo projeto, assim como o fortalecimento 

de sua organização social, que teria como desa-

fio a construção de um modelo sustentável de 

desenvolvimento, que buscou conciliar o manejo 

racional dos recursos naturais com a produção 

agrícola em bases agroecológicas e a inclusão 

socioeconômica dos agricultores. 

6.2 Monitoramento da restauração das áreas  

do projeto

As ações de restauração florestal nas pro-

priedades participantes do projeto foram reali-

zadas entre 15 de janeiro e 28 de março de 2018.  

145

re
vi

st
a
 in

e
a
n
a
 E

S
PE

C
IA

L 
 p

. 1
3
0

 -
 1
5
2
  

  n
o
v 

2
0

19



Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 4 - Imagem de satélite da visão geral do Assentamento 25 de Março

Fonte: Projeto Olhos d'Água
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Hidrográfica IX (CBHBPSI)

Vera Lúcia

Rubens

Onofre

Neuza

Isaías

Eliete

Antônio

Legenda Nome x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4

Rubens 41°27.928' W 41°37.188' W 41°37.194' W 41°37.193'W 22° 06.458'S 22° 09.166' S 22°09.153' S 22°09.153' S

Neuza 41°37.849' W 41°37.847' W 41°37.846' W 41°37.849' W 22°08.121'S 22°08.121' S 22°08.135' S 22°08.134' S

Onofre 41°38.646' W 41°38.647' W 41°38.645' W 41°38.641' W 22°09.197' S 22°09.197' S 22°09.187' S 22°09.185' S

Eliete 41°37.920' W 41°37.922' W 41°37.912' W 41°37.912' W 22°09.683' S 22°09.672' S 22°09.672' S 22°09.673' S

Isaías 41°37.446' W 41°37.447' W 41°37.459'W 41°37.461' W 22°08.736' S 22°08.738' S 22°08.745' S 22°08.741' S

Vera Lúcia 41°38.326' W 41°38.331' W 41°38.336' W 41°38.337' W 22°08.544' S 22°08.540' S 22°08.553' S 22°08.553' S

Antônio 41°36.622' W 41°36.621' W 41°36.610' W 41°36.610' W 22°09.006' S 22°09.008' S 22°09.001' S 22°09.002' S

Tabela 4 -  Propriedades partipantes do projeto de PSA Olhos d’Água

Propriedade
Área de Res-

tauração (ha)

Área de Cons-

servação (ha)

Mudas 

Plantadas

Taxa de perda 

média

Mudas 

Replantadas

Neuza 0,28 0,69 478 30% 144

Onofre 0,33 0,08 565 30% 170

Antonio 0,30 0 527 30% 158

Izaias 0,13 0,05 212 30% 64

Sueli 0 0,55 0 30% 0

Eliete 0,12 1,95 214 30% 65

Rubens 1,36 0,28 2100 30% 630

Vera Lucia 0,99 0,45 1535 30% 461

Total 3,51 4,05 5.631 30% 1.692
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Figura 5 - Registros de parcelas de monitoramento em propriedade do Projeto Olhos d'Água

Fonte: Projeto Olhos d'Água

Neste período, 5.631 mudas foram plantadas 

em uma área total de 3,51 ha (3,26 ha reser-

vados ao plantio total e 0,25 ha reservado ao 

plantio por enriquecimento)(Tabela 4). 

Em março de 2019, foi realizada a primei-

ra campanha de monitoramento nas parcelas 

amostrais definidas, conforme a metodologia 

de análise do INEA. Vale ressaltar que a maioria 

das áreas monitoradas são menores que 0,5 ha, 

conforme apresentado anteriormente na Tabe-

la 4,  com exceção da Propriedade 07 (0,99 ha) 

e da Propriedade 01 (1,36 ha). Dessa forma, foi 

adotada uma parcela amostral por proprieda-

de (Figura 4), com pontos georreferenciados, 

mudas identificadas por placas e demarcação 

física da área amostral. 

A Figura 5 apresenta apresentam o regis-

tro fotográfico de parcelas de monitoramento 

do Projeto Olhos d'Água. A maioria das áreas 

é composta por pastagens, com ocorrência de 

fragmentos de vegetação em seu entorno. 

A Tabela 5 apresenta os resultados da primei-

ra campanha de monitoramento nas parcelas 

amostrais implantadas nas sete propriedades 

participantes do projeto.

Nenhuma propriedade apresentou conceito 

final satisfatório. Cabe destacar que a metodo-

logia de classificação considera que os parâme-

tros, no quarto ano de monitoramento, devam 

estar todos classificados como adequado e, ten-

do em vista que a primeira campanha reflete 

o primeiro ano de monitoramento, a tendência 

é de que na próxima medição os registros de 

campo melhorem.

Todas as áreas apresentaram o parâmetro 

"Equidade" (J’) adequado, atestando que as áreas 
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Fonte: Elaborada pelas autoras

Tabela 5 - Resultados  da primeira campanha de monitoramento realizado nas parcelas amostrais 
das áreas de restauração florestal

Parâmetros  

indicadores

Densidade 

(n° ind./

ha)

Ind. Zoo-

córicos 

(%)

Cober-

tura de 

copa 

(%)

Equida-

de J’

Riqueza 

S’

Altura 

média 

(m)

Infesta-

ção de 

gramí-

neas 

(%)
Con-

ceito 

final*
Crítico = 0 <1111 <40 <50 <0,6 <10 <2 ≥ 30

Mínimo = 0,65
≥ 1111  

< 1250

≥ 40  

< 60

≥ 50  

< 70

≥ 0,6  

< 0,8

≥ 10  

< 20
≥ 2 < 3

> 20  

< 30

Adequado = 1 ≥ 1250 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 0,8 ≥ 20 ≥ 3 ≤ 20

Prop. 

01

Resultado 1200 76,9 77,69 0,978 10 0,921 100

6,14

nota 0,65 1 1 1 0,65 0 0

Prop. 

02

Resultado 1400 64,3 51,07 0,97 9 0,771 99

5,21

nota 1 1 0,65 1 0 0 0

Prop. 

03

Resultado 1300 15,38 50,38 0,913 7 1,06 98

3,79

nota 1 0 0,65 1 0 0 0

Prop. 

04

Resultado 1000 20 58 0,973 8 0,618 100

2,36

nota 0 0 0,65 1 0 0 0

Prop. 

05

Resultado 800 50 48,75 0,928 5 1,01 80

2,36

nota 0 0,65 0 1 0 0 0

Prop. 

06

Resultado 1900 42,1 52,1 0,979 15 0,69 90

5,64

nota 1 0,65 0,65 1 0,65 0 0

Prop. 

07

Resultado 600 0 63,33 0,969 5 0,68 100

2,36

nota 0 0 0,65 1 0 0 0
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apresentam uma boa distribuição do número de 

indíviduos e espécies na parcela monitorada. O 

mesmo não  ocorreu para os parâmetros "altura 

média" e "infestação de gramíneas", com todas as 

parcelas apresentando classificação crítica.

Apenas a Propriedade 01 apresentou riqueza 

mínima. Observa-se que a propriedade que apre-

sentou a melhor nota foi a Propriedade 01 (6,14).

A Figura 6 apresenta a ocorrência do parâ-

metro "densidade" em relação à classificação das 

parcelas amostrais. Observa-se que 50% das pro-

priedades apresentam classificação adequada e 

33% classificação mínima, demonstrando que as 

áreas no primeiro ano de monitoramento apre-

sentam desenvolvimento adequado em relação a 

este parâmetro.

A Figura 7 apresenta o resultado da análise 

de "indivíduos zoocóricos", com predominância 

da classificação crítica (50%), atestando a baixa 

ocorrência de indivíduos com flores e frutos nas 

parcelas amostradas.

Figura 6 - Distribuição do parâmetro "Densidade" em 

relação à classificação das áreas

Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 7 - Distribuição do parâmetro "Ind. Zoocóricos" em 

relação à classificação das áreas

Fonte: Elaborada pelas autoras
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6.3 Aspectos práticos e desafios para a 

implantação e continuidade do PSA

Os aspectos práticos e os desafios para a im-

plantação e a continuidade do Olhos d’Água en-

globam as diferentes fases do projeto (articula-

ção com a prefeitura, mobilização e seleção dos 

proprietários rurais, implantação das ações de 

restauração, conservação florestal e manutenção 

das áreas) e são detalhados a seguir:

1. A concepção de um projeto de PSA é um processo 

dinâmico e complexo, tendo em vista que abrange 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, sendo 

fundamental a discussão e fundamentação dos ar-

ranjos institucionais, técnicos e financeiros neces-

sários para seu bom desenvolvimento;

2. O desenvolvimento de um projeto de PSA 

Hídrico depende de um bom arranjo institu-

cional. A participação da prefeitura municipal 

é imprescindível nas etapas de elaboração do 

edital de chamamento, contratação dos prove-

dores de serviços ambientais e administração 
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dos recursos para o pagamento aos produtores.  

Especificamente no caso do Olhos d’Água, o 

fato de o ciclo de plantio na região (entre se-

tembro e dezembro) ter coincidido com o ciclo 

eleitoral municipal em 2016 impactou o desen-

volvimento do projeto, na medida em que oca-

sionou um atraso expressivo em sua execução;

3. Um arranjo institucional forte, com a participa-

ção de diferentes atores sociais (poder público, 

instituições de ensino, comitês, ONGs, comuni-

dade local, entre outros), permite o desenvolvi-

mento de um projeto de PSA com melhor quali-

dade técnica e com maior número de adesões;

4. A implantação de uma política pública de PSA 

depende diretamente do interesse e compromis-

so dos gestores envolvidos;

5. Em relação às áreas de restauração florestal 

contempladas em um projeto de PSA Hídrico, é 

dada preferência às APPs, com alto valor agre-

gado, mas que nem sempre são as disponibili-

zadas a priori pelo produtor rural. Cabe aqui o 

papel de mobilização da instituição executora 

para mostrar a importância de cessão dessas 

áreas para participação no projeto;

6. Modelo Financiamento x Fluxo de Caixa - Ca-

rapebus é um município pobre, com pouco mais 

de 13 mil habitantes (IBGE, 2010) e 93% de suas 

receitas oriundas de fontes externas. O salário 

médio mensal dos trabalhadores formais é de 

apenas dois salários mínimos, e 8,39% da popu-

lação é beneficiária do Programa Bolsa Família 

(PORTAL TRANSPARÊNCIA, 2018). Essas caracte-

rísticas tornam a região um terreno fértil para 

o clientelismo e assistencialismo político. Em ra-

zão desse cenário, a Ecoanzol teve dificuldade 

em desvincular a mentalidade assistencialista 

da execução do Olhos d’Água, visto que os pres-

tadores de serviços ambientais em potencial 

tinham dificuldade em entender a lógica con-

tratual, na qual direitos e obrigações são pré-es-

tabelecidos para ambas as partes, e a falta de 

contrapartida implica quebra de acordo. 

7. As atividades de mobilização se prestaram a 

esclarecer  as questões tratadas no ponto ante-

rior, entre outras;

8. O período chuvoso atípico na região de Ca-

repebus, marcado por índices pluviométricos 

acima da média, gerou o alagamento de alguns 

pontos, o que impossibilitou parte do plantio e 

causou a diminuição de algumas áreas previstas 

no planejamento. Outro obstáculo foi o alto índi-

ce de crescimento de gramíneas (capim colonião 

e braquiária) que podem comprometer o cresci-

mento das mudas;

9. Em relação ao cronograma físico-financeiro do 

projeto, o  edital foi elaborado sob a lógica de um 

contrato de prestação de serviço geral, na qual o 

pagamento é postergado para depois das ava-

liações do tomador sobre a qualidade da entre-

ga. Ocorre que a execução das atividades de res-

tauração, à semelhança do que ocorre em obras 

de engenharia, apresenta grande vulnerabilida-

de em relação ao clima e às chuvas, e, também, 

sofre com insumos muito caros e nem sempre de 

fácil acesso. Por ser uma ONG, a Ecoanzol teve 

dificuldade em obter crédito junto a instituições 

financeiras e acabou por pagar taxas de juros 

mais altas, a fim de tentar equilibrar seu fluxo de 

caixa. Esse desequilíbrio ocorreu porque os pa-

gamentos, por diversas vezes, ocorriam com lap-

so temporal maior do que a realidade detalhada 

no plano de trabalho, fato que atrasou muito a 

execução do serviço, que tem seu contrato inicial 

com data de junho de 2015 e enfrentou seu maior 

esforço financeiro no período de janeiro a março 

de 2018, sem reajuste de cronograma financeiro. 

7. Conclusão

A implementação de projetos de PSA como 

política pública possibilita o desenvolvimento de 

ações nas diferentes esferas da sociedade. Essas 

ações estão relacionadas ao desenvolvimento da 

gestão territorial e visam à conscientização e à 

participação de produtores, possibilitando, dessa 

forma, a conservação e restauração florestal de 

áreas prioritárias na região administrativa de im-

plantação dos projetos.

O Projeto Olhos d’Água acredita no enga-

jamento do produtor rural nas ações de um 
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projeto de reflorestamento e conservação com 

foco na produção de água, propostas como fer-

ramenta de desenvolvimento sustentável e go-

vernança territorial. Nesse sentido, a sensibili-

zação e a mobilização dos produtores  são feitas 

de forma continuada e com acompanhamento, 

conforme apontado no cronograma do Plano de 

Trabalho do projeto, reafirmando o conceito de 

que os processos participativos são formas de 

gestão política que ampliam o poder de toma-

da de decisão da sociedade, entendendo que a 

democracia não se dá apenas nos pleitos eleito-

rais, de quatro em quatro anos, mas também na 

construção das bases orientadoras da política, 

na definição de prioridades e no controle social 

de sua implementação.

Nesse contexto, a política pública de PSA 

mostra-se essencial em uma visão estratégi-

ca do território que permita conciliar metas 

de crescimento econômico e de combate às 

desigualdades sociais com a conservação dos 

recursos naturais. 

Além de promover intervenções no campo 

com foco no reflorestamento e na conservação, o 

Olhos d’Água utilizou o instrumento do PSA como 

ferramenta educativa e integradora, proporcio-

nando o entendimento da verdadeira importân-

cia da preservação ambiental e da produção hí-

drica, e desmitificando a afirmação corrente no 

meio de que o produtor sai no prejuízo ao desti-

nar terras para a conservação. 
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