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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SADERMA
Comitê Gestor do Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais – CGP

Primeira Alteração do Edital de PSA Hídrico n° 02/2021

A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga Estado da Bahia (PMI), por
meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente – SADERMA, torna público para
conhecimento dos interessados a primeira alteração do Edital de
nº 02/2021, que visa a seleção de propriedades rurais que
promovem serviços ambientais através do mecanismo de
“Pagamento por Serviços Ambientais Hidrológicos a
Proprietários Rurais da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Oricó em
Ibirapitanga”, com observância das normas do Programa
Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PMPSA), no
âmbito do Programa Produtor de Água Ibirapitanga em
consonância com o Decreto Municipal n° 030/2015, da Lei
Municipal nº 864/2014 e da Lei n° 13.223/2015 do Estado da
Bahia, a saber:

1

PROGRAMA “PRODUTOR DE ÁGUA – IBIRAPITANGA”

1.1

O município de Ibirapitanga está localizado no Baixo Sul do Estado da Bahia, e tem parte de
seu território inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi, unidade de
conservação de uso sustentável de jurisdição Estadual, localizada no Corredor Central da
Mata Atlântica (CCMA). Essa região é considerada prioritária para conservação, uso
sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira, segundo o Ministério
do Meio Ambiente 1 (MMA, 2006).

1.2

O Programa Produtor de Água Ibirapitanga é uma ação do Programa Municipal de
Pagamento por Serviços Ambientais, executada pela Prefeitura Municipal de Ibirapitanga,
por intermédio da SADERMA e do CGP em consonância com a Lei Municipal de nº 864/2014
e a Lei n° 13.223/2015 do Estado da Bahia.

1.3

O referido Programa tem como objetivo melhorar a qualidade e disponibilidade de água no
manancial de captação e abastecimento humano da Sub-bacia do Rio Oricó nos limites do
município e a adoção de boas práticas sustentáveis nos limites do município de Ibirapitanga BA. Além de, estimular a conservação de áreas naturais e sua biodiversidade, boas práticas
agropecuárias para conservação do solo e da água e incrementar a renda de proprietários
rurais, por meio do mecanismo de pagamento por serviços ambientais (PSA) por um período
de no mínimo 2 anos (dois anos).

1.4

As ações implementadas incluem a conservação e conectividade de áreas com vegetação
nativa, a restauração de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL)
buscando a regularização ambiental de imóveis rurais para conservação dos recursos
hídricos, manutenção do estoque de carbono, e incentivos a boas práticas de conservação

1

Mapa das Áreas Prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira
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da água e do solo em áreas produtivas tais como lavouras e pastagens através da assistência
técnica e extensão rural (ATER) .
1.5

Essas ações visam, sobretudo, gerar serviços ambientais hidrológicos que favorecem a
infiltração de água no solo, consequente recarga do lençol freátic o, evitando também que
a água da chuva promova escoamento superficial, maior causador de erosão e assoreamento
de corpos d’água em ambientes rurais.

1.6

As ações previstas para este Programa podem ser assim resumidas:

1.6.1 Utilização de práticas agrícolas e não agrícolas menos impactantes, baseadas em mapa de
uso e ocupação do solo dos imóveis rurais;
1.6.2 Regularização ambiental dos imóveis rurais de acordo a Lei Federal de Nº 12.651/2012;
1.6.3 Restauração das APP degradadas e das áreas de RL observando a conectividade destas;
1.6.4 Proteção aos fragmentos florestais remanescentes preservados em áreas prioritárias para
conservação dos recursos hídricos;
1.6.5 Execução de boas práticas agrossilvipastoris para a conservação do solo e da água nas áreas
produtivas;
1.6.6 Adequação dos sistemas de saneamento das unidades familiares visando a conservação do
solo e da água nos imóveis rurais;
1.6.7 Incentivo financeiro aos proprietários rurais calculados a partir de estudo de valoração dos
serviços ambientais hídricos;
1.6.8 Monitoramento dos resultados.
1.7

Por meio dessas ações, o Programa visa aproximar as atividades de conservação ambiental
e produtiva ao manejo integrado de bacias hidrográficas a fim de melhorar a qualidade e
disponibilidade hídrica no município envolvendo a população local.

2

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA

2.1

O Comitê Gestor do Programa (CGP) Produtor de Água Ibirapitanga foi constituído em
reunião oficial em 06 de outubro de 2015, é composto por instituições de saber notório
multidisciplinares para a governança do Programa Municipal de Pagamento por Serviços
Ambientais.

2.2

As instituições que compõe o CGP contribuíram para a implantação e execução do Programa
em suas respectivas áreas de conhecimento e por meio de outros programas e projetos
específicos de acordo com a ATA da reunião de formação do comitê publicada no dia 20 de
novembro de 2015 no Diário Oficial Municipal e do Regimento Interno do CGP.

2.3

Contribuir e acompanhar a execução do Programa atuando na comissão julgadora e
deliberativa de programas e projetos complementares.

3

OBJETO DO EDITAL

3.1

Este Edital tem por objeto a seleção de propriedades rurais para participar do Programa
Produtor de Água Ibirapitanga, que visa promover a geração de serviços ambientais
hidrológicos decorrentes de práticas que resultem em:

3.1.1 Conservação de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação dos recursos
hídricos;
3.1.2 Restauração de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação dos recursos

3
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hídricos;
3.1.3 Boas práticas agropecuárias com manejo e conservação do solo e da água.
4

JUSTIFICATIVA

4.1

O PSA é um instrumento econômico de valoração dos s erviços ambientais que estimula a
proteção e recuperação dos ecossistemas e uso sustentável dos recursos naturais, por meio
dos conceitos de “provedor-recebedor” e “usuário-pagador”;

4.2

Os proprietários de imóveis rurais que protegem e/ou restabelecem suas áreas naturais
podem ser remunerados financeiramente ou incentivados não financeira mente pelos
esforços de manutenção ou melhorias dos serviços ambientais;

4.3

Para efeito deste Edital, definem -se serviços ambientais como serviços desempenhados pelo
meio ambiente que resultam em cond ições adequadas à sadia qualidade de vida,
constituindo as seguintes modalidades:

4.3.1 Serviços de aprovisionamento: serviços que resultam em bens ou produtos ambientais com
valor econômico, obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas;
4.3.2 Serviços de suporte e regulação: serviços que mantêm os processos ecossistêmicos e as
condições dos recursos ambientais naturais, de modo a garantir a integridade dos seus
atributos para as presentes e futuras gerações;
4.3.3 Serviços culturais: serviços associado s aos valores e manifestações da cultura humana,
derivados da preservação ou conservação dos recursos naturais;
4.4

O desenvolvimento de programas de PSA devem-se considerar os seguintes conceitos e
premissas: provedores, voluntariedade, marco legal, valoração dos serviços ambientais,
condicionalidade, contratos de premiação, linha de base, adicionalidade e monitoramento.

4.4.1 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): retribuição, monetária ou não, às atividades
humanas de restauração (no caso de áreas que não foram muito alteradas), recuperação
(no caso de áreas muito degradadas), manutenção e melhoria dos ecossistemas que geram
serviços ambientais e que estejam amparadas por planos e programas específicos.
4.4.2 Provedores: fornecimento do serviço ambiental por meio de proprietários de Imóveis
Rurais;
4.4.3 Voluntariedade: é uma das principais diferenciações do PSA de outros mecanismos,
demonstrando que PSA não é compulsório, mas sim uma estrutura negociada, e pressupõe
que potenciais provedores têm alternativas de uso do solo. As contratações somente serão
realizadas a partir da voluntariedade do proprietário e seguindo os requisitos mínimos
estipulados de comum acordo entre os parceiros do Programa;
4.4.4 Marco legal: é o arcabouço jurídico que norteia a relação entre os agricultores prestadores
do serviço ambiental e o órgão responsável pelo Programa;
4.4.5 Valoração dos serviços ambientais: é o processo em que se estabelece o valor monetário
dos serviços ambientais prestados.
4.4.6 Condicionalidade: efetuar o incentivo financeiro, somente se o provedor garantir o
fornecimento do serviço em questão pelo período determinado em contrato;
4.4.7 Contratos de premiação: os proprietários das áreas selecionadas a participar do programa
devem assinar um contrato para premiação pelos serviços ambientais, onde são
estabelecidos os valores, prazos e periodicidade dos pagamentos, além de conter a
descrição dos compromissos de melhorias e adequações das propriedades que serão
verificados no monitoramento das áreas;
4.4.8 Linha de base: Retrato do Imóvel rural através de indicadores ambientais e socioeconômicos
antes do início do Programa.
4.4.9 Adicionalidade: atividades e ações adicionais advindas do Programa que geram serviços
4
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ambientais para os envolvidos;
4.4.10 Monitoramento: atividade de verificação in loco da geração dos s erviços ambientais
conforme contrato.
4.5

O Programa é relevante para o bem-estar da população regional com a geração de serviços
ambientais na APA do Pratigi.

5

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

5.1

Os critérios para avaliação de áreas prioritária do Pr ograma Produtor de Água Ibirapitanga,
seguiu uma abordagem de manejo de bacia hidrográficas buscando conciliar a
vulnerabilidade da paisagem, uso público regional e interesse social dos recursos hídricos ,
seguindo os seguintes critérios:

5.1.1 Representatividade em cobertura vegetal;
5.1.2 Vulnerabilidade ambiental (altimetria, declividade, geomorfologia);
5.1.3 Densidade da rede de drenagem considerando quantidade de nascentes e cump rimento dos
corpos hídricos;
5.1.4 Uso público e interesse social sobre o recurso hídrico;
5.1.5 Ameaças e riscos para abastecimento de água em áreas urbanas ;
5.1.6 Principais usuários da sub-bacia da área de atuação do Programa.
5.2

Neste Edital de Chamada Pública a área de abrangência do Programa Produtor de Água
Ibirapitanga considera a Sub-bacia do Rio Órico e o Território contemplados pelos rios dois
riachões, piabanha e dois irmãos da mata, nos limites do Município de Ibirapitang a.

5.2.1 Por motivos de jurisdição geográfica e político -administrativa a área do Município de
Ibirapitanga foi definida pela Sub-bacia do Rio Órico em Ibirapitanga, a qual foi dividida em
nove zonas denominadas “Trecho I, II e III, IV, V, VI, VII, VIII, IX”, e pelo Território
contemplado pelos rios Dois Riachões e Dois Irmãos da Mata, denominados “Trecho “X”,
conforme Anexo I.
5.3

Para fins deste Edital serão selecionadas propostas de proprietários rurais onde o limite do
imóvel esteja localizado dentro do municípi o de Ibirapitanga, nos Trechos, conforme
especificado na Tabela 1 do Anexo I.

6

RECURSO FINANCEIRO / MODALIDADES DE PSA

6.1

A remuneração aos proprietários dos imóveis rurais será proveniente do Fundo Municipal
de Pagamento Por Serviços Ambientais, conforme contrato de premiação, onde a liberação
de crédito não reembolsável será proporcional aos serviços ambientais previstos .

6.2

Este edital considera as modalidades de conservação e/ou recuperação de recursos naturais
que geram serviços ambientais a serem remunerados:

6.2.1 Conservação de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação dos recursos
hídricos;
6.2.2 Restauração de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação dos re cursos
hídricos;
6.2.3 Boas práticas agropecuárias com manejo de conservação do solo e da água;
6.2.4 Gestão da propriedade.
7

ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1

Este edital de chamada pública deverá atender às seguintes etapas:
i.
ii.

Preenchimento da ficha de inscrição e apresentação de documentação do imóvel;
Análise da ficha e documentação apresentada pelos inscritos;
5
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iii.
iv.

Visita em campo para validação;
Divulgação da lista com a classificação dos proprietários rurais selecionados.

7.1.1 Os proprietários de imóveis rurais, previstos no item 5 deste Edital, poderão formalizar seu
interesse na sede da SADERMA, situada à Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro, no prédio
do Sindicato dos Produtores Rurais de Ibirapitanga, Bahia, ao lado do Banco do Brasil de
segunda a sexta, das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo correio eletrônico
produtordeaguaibirapitanga@gmail.com , apresentando a ficha de inscrição (Anexo II)
devidamente preenchida e assinada, e documentação comprobatória de posse ou domínio
do imóvel rural.
7.2

O Cálculo da valoração dos serviços ambientais dos proponentes deste edital seguirá a
metodologia de valoração ambiental Oásis da Fundação Grupo Bo ticário de Proteção à
Natureza (Anexo III) realizado em visita a campo onde serão avaliados os seguintes itens:
i.
ii.
iii.
iv.

Situação das áreas naturais;
Situação das áreas de preservação permanentes em corpos hídricos;
Práticas agropecuárias adotadas na conservação do solo e da água;
Modelo de gestão utilizado pelo proponente.

7.3

O cálculo da valoração, é específico para cada propriedade rural, o qual possibilitará a
classificação das propostas em um ranking de critérios de priorização, indicado os valo res
da premiação por serviços ambientais.

7.4

De posse do valor de premiação calculado pela fórmula de valoração ambiental para cada
propriedade como especificado no item 7.2 deste edital, identifica -se quantas propostas
(entre as melhores “ranqueadas”) poder ão ser apoiadas pelo Programa Produtor de Água
Ibirapitanga.

7.5

O contrato elaborado será repassado ao proponente, com o detalhamento de cada item a
ser seguido por ambas as partes, havendo concordância em relação ao valor da premiação
por serviços ambientais e os compromissos de melhorias e adequações a serem adotados
pelo proprietário, procede-se a assinatura de contrato.

8

PRAZOS

8.1

Cronograma de execução das atividades:
i. Lançamento do Edital e publicação em Diário Oficial do Município de Ibirapitanga dia
29 de dezembro de 2021;
ii. O período de apresentação das propostas será de (300) trezentos dias a contar a partir
da publicação deste Edital;
8.2 Os contratos decorrentes deste Edital terão duração mínima de 24 meses a contar a partir
da sua assinatura;
8.3 Havendo disponibilidade de recursos e a critério da CGP, os limites de prazo expostos
acima poderão ser ampliados.
9

ELEGIBILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS PROPONENTES

9.1

Poderão participar desta chamada pública pessoas físicas ou jurídicas com as seguintes
características:

9.1.1 Proprietários de imóveis rurais comprovadamente localizado na área de abrangência
estipulada no item 5 deste Edital;
9.1.2 Em caso de propriedades rurais que ocupem mais de um trecho, considerar -se-á como
pertencentes ao trecho cuja maior porcentagem de sua área esteja inserida. Neste caso,
o contrato poderá abranger toda a propriedade.
9.2

Que possuam Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG) , número PIS/PASEP/NIT
e DAP Física, no caso de pessoa física; ou Cadastro Nacional Pessoa J urídica (CNPJ) da
6
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empresa proprietária, com apresentação da constituição da entidade, composição de
sócios, DAP Jurídica. (Preferencialmente Associações ou cooperativas de pequenos
agricultores), no caso de pessoa jurídica;
9.3

Que possuam área natural conservada;

9.4

Que possua Cadastro Estadual de Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR);

9.5

Participação em outros projetos desenvolvidos pelas instituições parceiras ;

9.6

Para participar da seleção das propostas, as pessoas físicas ou jurídicas precisarão
apresentar cópias dos seguintes documentos:

9.6.1 RG (pessoa física);
9.6.2 CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica);
9.6.3 Comprovante de residência no nome do proprietário rural (conta de luz, água, telefone ou
similar/pessoa física);
9.6.4 Comprovante de propriedade (escritura, termo de posse ou outro documento com valor
legal);
10

ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 Após o encerramento do prazo para o encaminhamento e recebimento das propostas,
estas serão avaliadas pela Comissão Julgadora da CGP . O processo de análise técnica
ocorrerá de acordo com os procedimentos e critérios descritos no item 7 do presente
Edital.
10.2 A Comissão Julgadora decidirá a classificação das propostas e divulgará o resultado no
Diário Oficial do município e em locais públicos nas comunidades, conforme item 5 deste
edital.
10.3 Na hipótese de indeferimento da proposta pela Comissão Julgadora, o proponente, terá
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado para recorrer. A
Comissão Julgadora terá 15 (quinze) dias úteis para analisar e dar parecer final sobre o
recurso.
10.4 O proprietário rural deverá manifestar, em formulário próprio fornecido pelo Programa
“PRODUTOR DE ÁGUA IBIRAPITANGA” (Anexo II), o seu interesse em participar da seleção
para execução de ações conservacionistas previstas no projeto técnico a ser elaborado
pela equipe de assessoria formadas por técnicos da SADE RMA e da OCT, gratuitamente.
10.5 O proprietário rural deverá manifestar formalmente a intenção de realizar o CEFIR de sua
propriedade e de adequá-la às exigências do Código Florestal durante os primeiros 12
meses de implantação do programa.
10.5.1

Critérios de Desempate:
a) Propriedades rurais com RPPN;
b) Maior percentual de área natural excedente;
c) Áreas de cabeceiras;
d) Áreas com maior densidade de drenagem (maior densidade de rios e nascentes);
e) Áreas que possibilitem a formação de corredores de biodiversidade entre grandes remanescentes
de vegetação nativa relevante para a região;
f) Reserva legal averbada ou CEFIR
g) Áreas íngremes
h) Número de nascentes
i) Proximidade com cursos hídricos
j) Proprietários com filhos em escolas
7
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k) Agricultura familiar
l) Menor renda
10.6

Da Desqualificação – Serão desqualificadas as propostas que não obtiverem a pontuação
mínima indicada a seguir:

a)

Propriedades que não atendam aos requisitos de elegibilidade, apresentados no item 9

b)

O não atendimento a convocação nos prazos estipulados (item 8) ou a não aceitação do
instrumento de repasse de recursos caracterizará a desistência do proprietário rural.

11

MONITORAMENTO

11.1 O objetivo do monitoramento é verificar periodicamente o cumprimento das prerrogativas
dos contratos de premiação por serviços ambientais e termo de compromisso por parte
dos proprietários que recebem apoio do “PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA IBIRAPITANGA”.
11.2 Mediante prévio contato com o proprietário, serão feitas visitas à propriedade, seguindo
a metodologia de monitoramento para elaboração de um relatório técnico, comparando a
situação encontrada na visita com o documento de L inha de Base.
11.3 Havendo constatação de não cumprimento das obrigações assumidas pelo proprietário no
contrato, será emitido um parecer técnico com comprovação (fotos) das alterações
encontradas, solicitando aos proprietários esclarecimentos sobre as irregul aridades
identificadas.
12

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Sem prejuízo das penalidades previstas na legislação de crimes ambientais e demais instrumentos legais,
o CGP “PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA IBIRAPITANGA” poderá penalizar administrativamente aqueles
proprietários que por comportamentos de deliberada falta de zelo, devidamente registrados em relatório
técnico de vistoria, venham a causar danos às ações do Programa em sua propriedade.
12.2. O proprietário rural é responsável pelos recursos disponibilizados pelo Programa em sua propriedade
(mudas, adubo, cercas, construções, etc.), quando for detectada negligência, imprudência ou imperícia que
tenha ocasionado um desvio ou uso indevido dos recursos, poderá ser imposto ao proprietário, a critério
do CGP, a recomposição, a custos próprios, dos recursos disponibilizados pelo Projeto à sua propriedade.
12.3. Serão aplicáveis, em caso de descumprimento dos deveres previstos no contrato e na concepção do Projeto
“PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA IBIRAPITANGA” a rescisão contratual.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Os proprietários rurais que tenham propostas selecionadas serão comunicados e convocados para a
assinatura do Contrato com a Prefeitura Municipal de Ibirapitanga.
13.2. Será admitida a apresentação dos documentos em cópia simples desde que com a presença do original ou
em cópia autenticada por cartório ou, ainda, na forma de publicação em imprensa oficial.
13.3. Serão desqualificadas as propostas que não obedecerem rigorosamente aos termos e disposições deste
Edital.
13.4. Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este Edital e no processo seletivo de Projetos
poderão ser obtidos diretamente na sede da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente – SADERMA.
Ibirapitanga – BA, 30 de junho de 2022.
______________________________
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO
______________________________
EDVALDO QUINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Dec. Nº 005/2021
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Anexo I

Figura 1 – Localização de áreas prioritárias da Sub-bacia do Rio Oricó para início do PMPSA em Ibirapitanga.
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Tabela 1 - Área de abrangência do Edital PSA HÍDRICO n°02/2021, Trecho I da Área prioritária para PMPSA em Ibirapitanga.

NÚMERO

MICROBACIA

ÁREA (ha)

COMUNIDADES

1

Rio Buris

5.436

Buris & Sabão; Água Potável; Riacho Dantas e Papuã

2

Rio do Meio e Gatos

3.874

Rio do Meio; Gatos e Joaquim da Mata

3

Rio Jacuba

4.043

Jacuba

4

Rio Médio Oricó

4.941

Entroncamento de Ibirataia; Itamarati; Palmeira; Brejo Mole e Oricozinho

5

Rio Pardo

6.353

Igrejinha, Cajazeira

6

Rio Santo

2.474

Copa 70, Rio Santo

7

Rio Baixo Oricó

4.128

Acarás, Copa 70, Paulo Jackson

8

Rio Tanques

4.235

Serra de Areia, Posto do Tenente, Paulo Jackson

9

Rio Revés

6.044

Revés, São João, Três Morros,

10

Rios Dois Riachões e Dois
Irmãos da Mata

9.267

Pau Brasil, Dois Riachões, Bate Quente e Dois Irmãos da Mata
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Anexo II

Figura 2 – Rede de drenagem e pontos de captação da EMBASA para abastecimento urbano do município de Ibirapitanga e região.
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Anexo III
Ficha de Inscrição
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ANEXO IV
A fórmula para o cálculo do “Produtor Água Pratigi - Ibirapitanga”, portanto, ficará da seguinte forma:

Assim, temos que:
VALOR PSA HÍDRICO = X * [1 + ( N1 + N2 + N3 + N4 ) ] * Z
Onde:
X = Valor base da fórmula para o qual é considerado um percentual do custo de oportunidade da Terra na região
N = Somatório dos pesos atribuídos às características e ações que garantem a qualidade dos serviços ambientais prestados
pela propriedade
Z= Hectares de área de vegetação nativa ou destinada a restauração na propriedade

BASE DE CÁLCULO:

a)

VARIÁVEL: X

será considerado como valor base nesta fórmula 50% do valor de arrendamento da terra para pecuária de baixo
rendimento conforme diagnóstico elaborado pela Organização de Conservação de Terra (OCT).
Medida: valor em reais (R$) 200,00.
b) VARIÁVEL: N (tábua de valoração dos serviços ambientais)
A denominação do grupo de variáveis em “Notas” tem como objetivo evidenciar a performance da propriedade em cada
critério.


N1 = Recursos Hídricos

Nota composta por critérios relacionados às características e ações que garantem a qualidade e disponibilidade de água na
propriedade, especialmente nos aspectos relacionados a nascentes e rios presentes na área.
Peso: 1,25
Fonte: Diagnóstico ambiental da região, ficha de inscrição; mapa ou croqui da propriedade; visitas a campo.


N2 = Conservação de áreas naturais

Nota composta por critérios relacionados às características ambientais, localização e ações que garantem a qualidade dos
ambientes naturais da propriedade.
Peso: 4,00
Fonte: Diagnóstico ambiental da região, ficha de inscrição; mapa ou croqui da propriedade; visitas a campo.


N3 = Produção agropecuária

Nota composta por critérios relacionados à produção agropecuária da propriedade, buscando reconhecer e incentivar a
adoção de práticas conservacionistas de uso do solo.
Peso: 1,00
Fonte: Diagnóstico ambiental da região, ficha de inscrição; mapa ou croqui da propriedade; visitas a campo.


N4 = Gestão da propriedade

Nota composta por critérios relacionados à gestão da propriedade, buscando reconhecer e incentivar a valorização da
propriedade.
Peso: 0,75
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Fonte: Ficha de inscrição; mapa ou croqui da propriedade; visitas a campo.
c)

VARIÁVEL: Z (área natural e/ou a restaurar)

Somatório das áreas de vegetação nativa e das áreas destinadas a restauração.
Fonte: mapa ou croqui da propriedade; escritura ou documentos descritivos da área; visita a campo; imagens de satélite;
fotos aéreas, etc.

Informações mais detalhadas sobre o método de valoração podem ser avaliadas no artigo cientifico Payments for ecosystem
services from watershed protection: A methodological assessment of the Oasis Project in Brazil2.

A seguir é apresentado os indicadores que serão avaliados para valoração dos diversos serviços ambientais que podem ser
gerados no imóvel rural.

2

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1679007314500126
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Tabela 2: Tábua de valoração para cálculo do valor do serviço ambiental promovido por propriedades rurais.
Grupo

Itens

Subitens
1A

CONSERVAÇÃO - ÁREAS
NATURAIS - OBRIGATÓRIO

1 - Áreas Naturais destinadas a conservação

2 - Possui área com vegetação nativa e/ou sistema
cabruca e/ou SAF excedente à APP e RL

3 - Conectividade entre as áreas de vegetação
(nativa, cabruca e SAF) internas

1B
1C
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
4A

4 - Conectividade com áreas de vegetação (nativa,
cabruca e SAF) externas

4B
4C
5A

CONSERVAÇÃO

5 - Possui espécies exóticas invasoras nas áreas
naturais da propriedade

5B
5C
6A

6 - Reserva legal

6B
6C
6D
7A
7B
7C

7 - Inserção em Unidades de Conservação

7D
7E
7F

Respostas
Área de vegetação nativa primária ou estágio médio/avançado de
regeneração
Área de vegetação em estágio inicial de regeneração ou sistema
cabruca abandonado
Área degradada destinada para recuperação com nativas
Acima de 60% de excedente
De 40 a 60% excedente
De 20 a 40% excedente
De 10 a 20% excedente
Abaixo de 10% de excedente
Todas as áreas formam um bloco único
Acima de 50% do total destas áreas forma um bloco único
A maioria das áreas naturais da propriedade encontra-se
desconectada
Conectividade com UC de proteção integral ou RPPN
Conectividade com outras áreas naturais externas maiores que
2ha
Sem conectividade
Não possui espécies exóticas invasoras
Possui espécies exóticas invasoras, mas submetidas a ações de
manejo
Possui espécies exóticas invasoras não submetidas a ações de
manejo
RL acima de 75% com vegetação nativa primária ou em
secundária em estágio médio/avançado
RL de 50 a 70% com vegetação nativa primária ou em secundária
em estágio médio/avançado
RL degradada com plano de recuperação implantado
RL inexistente ou degradada em regeneração natural
A totalidade das áreas naturais da propriedades são RPPN
Parte da propriedade é RPPN (incluindo excedente)
Apenas as APP e RL são RPPN
A totalidade da propriedade é Refúgio de Vida Silvestre ou
Monumento Natural
Parte da propriedade é Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento
Natural
Não

Pontuação Pontuação
da resposta do Item
0,75
0,5
0
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,25
0,125

0,75

0,4

0,25

0
0,25
0,0625

0,25

0
0,1
0,05

0,1

0
0,25
0,125

0,25

0,0625
0
2
1,5
1
0,75
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Grupo

Itens

8 - Presença de nascentes ou áreas úmidas
com APP preservadas

Subitens
8A
8B
8C
8D
9A

RECURSOS HÍDRICOS

9 - Área de Preservação Permanente (APPs) em
rios, lagos, nascentes, encostas e áreas úmidas

10 - Áreas de recarga hídrica

9B
9C
9D
10A
10B
11A

11 - Uso de práticas mecânicas de conservação
do uso do solo e da água

12 - Presença de Erosão

13 - Sistemas produtivos
PRODUÇÃO
14 - Uso de práticas vegetativas de
conservação do uso do solo e da água

11B
11C
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
14A
14B
14C
14D
15A

15 - Possui áreas de pasto cercadas (Quando
ocorrer pecuária)

16 - Produz mudas de espécies nativas

15B
15C
16A
16B

Respostas
3 nascentes ou mais
2 nascentes
1 nascente
Não possui nascente(s) ou áreas úmida(s) com APP
preservada
APP totalmente preservada
APP acima de 70% preservada e com plano de
recuperação
APP entre 20 a 69% preservada e com plano de
recuperação
APP abaixo de 20% preservada
Sim
Não
Aplicação ampla de práticas mecânicas em áreas
produtivas
Aplicação inicial de práticas mecânicas em áreas
produtivas
Práticas convencionais
Área com estabilidade geológica
Presença de erosão (baixa-média)
Presença de erosão (média-alta)
Presença de erosão
Certificação
Base agroecológicas
Práticas convencionais
SAF e Sistemas Cabrucas
SAF com proporção de exótica acima de 50%
Consórcio acima de 03 espécies perenes
Monoculturas (cultivo perene e temporários)
Limites entre as áreas naturais e as áreas de pasto
totalmente cercadas
Limites entre a APP e as áreas de pasto totalmente
cercados
Não há separação das áreas naturais e áreas de pasto
Sim
Não

Pontuação Pontuação
da resposta do Item
0,5
0,25
0,125
0,5
0
0,5
0,25
0,5
0,125
0
0,25
0

0,25

0,125
0,0625
0
0,25
0,125
0,0625
0
0,125
0,0625
0
0,25
0,125
0,0625
0

0,125

0,25

0,125

0,25

0,125
0,0625
0
0,125
0

0,125

0,125
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Grupo

Itens
17 - CEFIR - Cadastro Estadual de Florestas em
Imóveis Rurais
18 - Possui estradas e ou ramais com
infraestrutura adequada (práticas vegetativas e
mecânicas)
19 - Tem ponto de dessedentação direto no
curso d´água

GESTÃO DA
PROPRIEDADE

20 - Possui sistema de tratamento de esgoto

21 - Destinação correta dos resíduos sólidos
22 - Possui cerca-viva ou linha de quebra vento
feitas exclusivamente com espécies nativas
23 - Alguma planta da propriedade é
cadastrada como árvores porta semente
(matriz)

Subitens

Respostas

17A
17B

Sim, adequada ambientalmente
Sim, com execução PRAD

17C

Não

18A
18B
18C
19A
19B
20A
20B
21A

21C
22A
22B
23A

Sim, com manutenção
Sim, sem manutenção
Não
Sim, com corredor cercado
Não
Sim
Não
Reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos
Queima controlada em "buraco" de resíduos não
orgânicos
Nenhuma destas práticas
Sim
Não
Sim

23B

Não

21B

Pontuação Pontuação
da resposta do Item
0,125
0,0625
0,125
0
0,125
0,0625
0
0,0625
0
0,125
0
0,125

0,0625

0,0625

0,125

0
0,0625
0
0,125

0,0625

0

0,125

0,125

0,125
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