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PROCEDIMENTOS PARA A MOBILIZAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA ONLINE: 

 

De acordo PORTARIA IMASUL n. 622, DE 10 DE JULHO DE 2018, onde estabelece os 

procedimentos a serem realizados, relativos à formalização, análise e aprovação do Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA, no 

âmbito do Licenciamento Ambiental, vimos destacar os procedimentos para a mobilização 

da consulta pública online nas seguintes entidades: proprietários rurais vizinhos ao 

reservatório artificial, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretaria ou Diretoria 

Municipal de Meio Ambiente, Ministério Público Estadual – Promotoria de Meio Ambiente 

local, Sindicato Rural Patronal, Universidades locais, Comitê ou Consórcios de Bacia 

Hidrográfica e Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Para a mobilização da consulta pública online, o empreendedor deverá providenciar a 

elaboração de folder “simplificado” (ver anexo único da Portaria 622/2018) que será 

distribuido ao público citado acima. Ressaltamos que antes da impressão dos mesmos, o 

empreendedor deverá encaminhar previamente o folder para o e-mail 

pacuera@imasul.ms.gov.br para apreciação e aprovação da equipe do IMASUL 

responsável pela análise do PACUERA.  Além da distribuição destes folders, terá que fazer 

a divulgação em rádio local e jornais de grande circulação durante cinco dias, antes de 

encerrar o prazo de 45 dias da publicação em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do 

Sul. A publicação do recebimento do PACUERA para ser analisado pelo IMASUL se dará 

pelo orgão ambiental estadual. 

Os interessados em contribuir, sugerir ou dirimir dúvidas a respeito do Plano Ambiental de 

Conservação e Uso de Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) devem acessar o site 

do IMASUL para preencher o formulário específico. As contribuições via formulário, deverão 

ser enviadas para o e-mail pacuera@imasul.ms.gov.br ou por ofício diretamente ao órgão 

ambiental. 

As contribuições escritas enviadas via formulário por e-mail ou por ofício, serão analisadas 

pela equipe responsável pela aprovação do PACUERA no Imasul e, tomadas as devidas 

providências. 

Se no transcorrer dos 45 dias da consulta pública online não houver manifestação da 

comunidade interessada, não será realizada a reunião pública presencial, dando 

prosseguimento a análise do PACUERA.  

 

PRAZOS E DEVERES 

Após a publicação em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul realizado pelo 

IMASUL, o empreendedor terá 45 (quarenta e cinco) dias para fazer a mobilização da 
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consulta pública online. Transcorrido este período, o empreendedor terá um prazo de 15 

(quinze) dias, a combinar com o IMASUL, para apresentar o Relatório de Mobilização 

Comunitária da consulta pública online e realizar apresentação do PACUERA aos membros 

da Unidade de Licenciamento Ambiental responsável pela análise do mesmo. 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS DE DIVULGAÇÃO  

1. FOLDER  

- O tamanho fica a critério do interessado, mas é recomendado A4.  

- Não utilizar marca d’água. 

1.1 CAPA  

- Deverá conter o nome do estudo a ser apresentado, e informações de local para a consulta 

pública online.  

1.2 PÁGINAS INTERNAS  

- As páginas internas deverão seguir a seguinte ordem:  

CONSULTA PÚBLICA (utilizar, na íntegra, o texto abaixo)  

A consulta está disponível online no site do Imasul, (www.imasul.ms.gov.br) onde está 

disponível formulário específico, para preenchimento dos interessados. Contribuições 

também poderão ser enviadas por escrito via e-mail pacuera@imasul.ms.gov.br ou por 

oficio de acordo com o formulário a ser disponibilizado. A consulta pública subsidiará a 

versão final do documento. 

 

O QUE É PACUERA  

De acordo com a definição da Resolução nº 302/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, o Plano Ambiental de Conservação e Uso de Entorno de Reservatório Artificial 

(PACUERA) é um conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a 

conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial, de forma 

a manter a qualidade ambiental do corpo hídrico.  

A legislação ambiental determina que o Plano seja apresentado e discutido junto às 

comunidades impactadas pela operação do empreendimento mediante consultas públicas, 

oportunidade em que a população, órgãos públicos, associações e entidades locais 

poderão conhecer e contribuir com as propostas de uso do solo no entorno do reservatório.  

http://www.imasul.ms.gov.br/
mailto:pacuera@imasul.ms.gov.br
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O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para implantação de polos 

turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que não poderão exceder a dez por 

cento da área total do seu entorno.  

As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas respeitadas a 

legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja devidamente 

licenciada pelo órgão ambiental competente.  

 

ESTUDO  

A apresentação do PACUERA da UHE/PCH............................. tem o objetivo de esclarecer 

a população de como o reservatório da usina poderá ser utilizado. Desta forma, toda a área 

foi delimitada e definida através do zoneamento do uso do entorno do reservatório da 

UHE/PCH.................................  

Deve conter um breve resumo do estudo, com informações gerais, de forma bem 

simplificada, ressaltando a importância do empreendimento para a região onde será 

implantado. 

 

LOCALIZAÇÃO  

Dados indicando a localização da área do estudo, como endereço e distância do município. 

Inserir um mapa indicando a localização do estudo. O mapa deverá ser claro e de fácil 

visualização, identificando a área de estudo, assim como rodovias, cursos d’água próximos 

e limites dos municípios.  

 

ZONEAMENTO AMBIENTAL E DIRETRIZES  

Listar as diretrizes principalmente as de maior relevância, que não poderão ser omitidas.  

 

MÚLTIPLOS USOS DO RESERVATÓRIO E SEU ENTORNO  

Listar os múltiplos usos, principalmente os de maior relevância.  

 

1.3 CONTRA-CAPA  

A parte detrás do folder deve conter as logomarcas institucionais do elaborador do estudo 

a ser apresentado, do IMASUL e da SEMAGRO, nesta ordem, da esquerda para a direita 

ou de baixo para cima. 
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2.0 – PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E VINHETA PARA RÁDIO SPOT 00’30” 

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul informa que está disponível pelo site 

do IMASUL (www.imasul.ms.gov.br/) a consulta pública online do Plano Ambiental de 

Conservação e Uso de Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) da XXXXXXXXXXX. 

Os interessados em contribuir, sugerir ou dirimir dúvidas a respeito do PACUERA devem 

acessar o site para baixar e preencher o formulário específico para estas contribuições. 

Essas contribuições via formulário, deverão ser enviadas por e-mail: 

pacuera@imasul.ms.gov.br ou por ofício diretamente ao órgão ambiental. Contribua e faça 

a diferença! 

http://www.imasul.ms.gov.br/

