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1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto “Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Taquari” foi executado 
por meio do Convênio MMA/SRHU nº 02078/2014 (Siconv nº 811696/2014), celebrado entre o 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e o Ministério do Meio Ambiente, por 
meio de sua Secretaria de Recursos Hídricos (SRHU/MMA), tendo sido em 2019 transferido ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio de sua Secretaria Nacional de Segurança 
Hídrica. O Projeto contou ainda com a parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão 
Rural do MS (Agraer) por meio do Termo de Cooperação nº 03/2017, que consta apresentado nos 
anexos de execução da Plataforma +Brasil. 

A equipe de coordenação e execução do projeto foi designada oficialmente por meio de dois 
decretos. Primeiramente, foi publicado o Decreto nº 14.209 de 15/06/2015 (Anexo I), que instituiu o 
Grupo de Assessoramento Técnico e de Gestão para o acompanhamento e execução dos contratos 
de repasse e convênios firmados pela Semagro, na época Semade, com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e com a Agência Nacional de Águas (ANA). Depois foi publicado o Decreto “P” nº 
3.585, de 20/07/2015 (Anexo II), que designou os representantes da Semagro e do Imasul para 
comporem o referido grupo. Além dos servidores expressamente designados, outros técnicos do 
Imasul e da Agraer contribuíram para a execução das atividades detalhadas neste relatório e foram 
listados como colaboradores técnicos. 

Este Projeto teve como objetivo geral “a capacitação e envolvimento da população residente nos 
municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Taquari em processos que busquem novas 
formas de conduta voltadas à preservação e conservação dos recursos naturais, visando assegurar a 
sustentabilidade fundamentada no equilíbrio social, econômico e ambiental”. 

Os objetivos específicos incluíram: 

• Difundir práticas e propostas de recuperação e conservação ambiental; 

• Difundir informações de utilidade pública e notícias socioambientais de projetos e programas 
ambientais realizados na área de atuação do Projeto; 

• Informar proprietários rurais e a população de um modo geral a respeito das ações a serem 
desenvolvidas pelo Projeto na região; 

• Capacitar produtores rurais para o desenvolvimento de ações de recuperação de áreas 
degradadas com enfoque no manejo integrado de microbacias; e, 

• Capacitar gestores municipais para o planejamento, a execução e a implementação de 
atividades e projetos de viveiros, como forma de fornecimento de mudas para ações de 
recuperação de áreas degradadas. 

A área de atuação do Projeto abrangeu onze municípios da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari, 
sendo eles: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio 
Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Para alcançar os objetivos propostos, o 
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Projeto foi dividido originalmente em quatro metas, às quais posteriormente foram adicionadas mais 
duas por meio de prorrogação do Convênio, sendo elas: 

1. Articulação, Mobilização e Produção de Material para Capacitação Comunitária; 

2. Capacitação para Recuperação de Áreas Degradadas da Sub-bacia do Rio Taquari; 

3. Capacitação para Implantação da Rede de Viveiros na Sub-bacia do Rio Taquari; 

4. Seminário Final; 

5. Aquisição de equipamentos; e, 

6. Capacitação Técnica para Servidores do Imasul e da Agraer. 

Neste relatório, estão descritas as atividades executadas em atendimento às metas propostas. 
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2. ATIVIDADES EXECUTADAS 

 

2.1 Meta 01 – Articulação, Mobilização e Produção de Material para Capacitação Comunitária 

Esta meta contemplou a mobilização e articulação comunitária para o engajamento do público alvo 
em todos os municípios de atuação do Projeto e produção de materiais de apoio e de divulgação, que 
foram utilizados na execução desta e das demais metas do Projeto, conforme detalhamento a seguir. 

 

2.1.1 Atividade 01 – Produção de material 

a) Contratação de empresa especializada 

Em 2015, foi dada a abertura do Processo Licitatório nº 61/404.682/2015 para contratação de 
empresa especializada para produção de material impresso e áudio informativo. A licitação foi 
realizada na modalidade concorrência do tipo técnica e preço devido à natureza técnica e intelectual 
do serviço técnico especializado, conforme especificado no Termo de Referência (TDR) elaborado 
pelo Imasul e com anuência da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério 
de Meio Ambiente (SRH/MMA). 

O aviso de realização da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9.209 em 
20/07/2016. Destaca-se que também foi dada publicidade ao processo licitatório no site do Imasul e 
em outros sites de notícias que replicaram a matéria (Anexo III). Porém, o processo resultou em duas 
licitações desertas, realizadas em 05/09/2016 (publicada no DOE nº 9.243 em 06/09/2016) e 
31/10/2016 (publicada no DOE nº 9.278 em 11/11/2016). Em razão do resultado deserto, partiu-se 
para a contratação direta, tendo sido realizadas reuniões e pesquisas de preço junto a empresas que 
atendessem todos os critérios do Termo de Referência dentro dos valores orçados. 

Após tramitações administrativas e jurídicas, foi ratificada a dispensa de licitação em favor da 
empresa Ággil Publicidade Ltda., conforme publicação no DOE nº 9.368 em 14 de março de 2017. Em 
08 de junho de 2017, foi assinado o Contrato nº 003/2017 entre o Imasul e a empresa Ággil 
Publicidade Ltda. para produzir os materiais de apoio e divulgação previstos no Projeto, à qual foi 
dada publicidade no DOE nº 9.438 de 28/06/2017. 

Dessa forma, a empresa Ággil Publicidade Ltda. foi responsável pela produção de todos os materiais 
audiovisuais previstos nesta meta. A contratação contemplou oito produtos. São eles: 

• Logotipo para difusão do Projeto “Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia 
Hidrográfica do Rio Taquari” e manual de identidade visual; 

• Material de apoio à realização dos eventos das metas nº 02, 03 e 04; 

• Apostila para utilização no curso da meta nº 02; 

• Spots para divulgação em rádio; 

• Certificados para os eventos previstos nas metas nº 02, 03 e 04; 

• Cartilha informativa do Projeto; 
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• Relatório das atividades executadas pelo jornalista contendo as entrevistas realizadas e as 
reportagens produzidas para seleção e publicação em revista educomunicativa; 

• Revista educomunicativa; 

Todos os materiais listados acima foram encaminhados à Concedente por meio do Ofício nº 
258/DIDES/GAB/IMASUL de 07 de março de 2019 (Anexo IV), tanto em sua forma física (no caso dos 
materiais de apoio a eventos, apostilas, cartilhas, relatórios e revistas), como em formato digital em 
alta resolução (no caso do manual de identidade visual, spots e certificados, assim como a versão 
digital das apostilas, cartilhas, relatórios e revistas produzidas). Destacamos que os materiais foram 
produzidos pela empresa contratada em atendimento aos temas, conteúdos e especificações 
repassados pela coordenação do Projeto, que realizou a orientação, o acompanhamento, a análise e 
a aprovação de cada produto. Os materiais de divulgação e apoio à esta Meta nº 1 e às demais metas 
serão descritos no item a seguir. 

 

b) Materiais produzidos 

 

b.1) Logotipo para difusão do Projeto e manual de identidade visual; 

O logotipo foi produzido em junho de 2017 e representa o meio ambiente da Bacia Hidrográfica do 
Rio Taquari, com elementos gráficos referentes aos recursos hídricos, à fauna (aves e peixes) e à 
flora, de forma a criar uma unidade entre os elementos para estimular a visão do todo e suas 
interações. Também foi confeccionada uma versão “simplificada” da logomarca para uso em 
documentos mais sucintos. A logomarca e o manual de identidade visual do Projeto foram entregues 
pela empresa contratada em 29/06 e aprovado em 05/07/2017 (Figura 01). Em conformidade com o 
Contrato nº 003/2017 entre o Imasul e a empresa Ággil Publicidade Ltda., o produto foi entregue em 
formato digital, que foi encaminhado à Concedente por meio do Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL 
(Anexo IV) e também está disponível para consulta na aba “Anexos de Execução” do Siconv. 

 

 

 

Figura 01 - Logotipo do Projeto (versão completa à esquerda e versão simplificada à direita). 
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b.2) Material de apoio à realização dos eventos previstos nas metas nº 02, 03 e 04; 

O material de apoio à realização de eventos foi produzido para distribuição aos participantes dos 
cursos e dos seminários previstos neste Projeto nas metas nº 02, 03 e 04. Como material de apoio 
foram produzidos 425 exemplares de cada um dos seguintes itens: bolsa dobrável, confeccionada em 
banner reutilizado e com adesivo personalizado do Projeto; bloco de anotações com 50 folhas em 
papel reciclato; caneca de 400 ml, confeccionada com material reciclável de fibra de coco; e, caneta 
em papel Kraft. 

O layout dos materiais de apoio foi elaborado no período de agosto a setembro de 2017 e o material 
foi entregue ao Imasul e aprovado em 10/10/2017 (Figuras 02 e 03). Exemplares de cada um dos 
materiais de apoio foram encaminhados à Concedente por meio do Ofício nº 
258/DIDES/GAB/IMASUL de 07 de março de 2019 (Anexo IV). 

 

 

 

 

 
 

Figura 02 - Materiais de apoio à realização de eventos, sendo eles (da esquerda para a direita e de cima para 
baixo): bolsa dobrável confeccionada de banner (aberta); adesivo utilizado na bolsa; bolsa de banner dobrada; 
e, layout do bloco de anotações.  
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Figura 03 - Materiais de apoio à realização de eventos, sendo eles (da esquerda para a direita e de cima para 
baixo): caneca (layout aprovado e foto) e caneta (layout aprovado e foto).  

 

b.3) Apostila para utilização no curso da meta nº 02; 

A apostila foi elaborada em formato A4 encadernado com wire-o, contendo capa laminada e 16 
páginas coloridas impressas em papel reciclato. Esta apostila foi produzida para uso na meta nº 02, 
como material didático dos cursos para a recuperação de áreas degradadas. O conteúdo técnico da 
apostila foi elaborado por Oscar Serrou Camy Júnior, servidor da Agência de Desenvolvimento 
Agrário e Extensão Rural (Agraer) e instrutor dos cursos. Destaca-se que para a execução da meta nº 
02 foi firmada uma parceria com a Agraer, conforme detalhado no item 2.2. 

Desta forma, coube à empresa contratada a diagramação e impressão das apostilas, que foram 
entregues ao Imasul em 07/11/2017 (Figura 04), em formato impresso (150 exemplares) e digital 
(PDF). Foram encaminhados à Concedente por meio do Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV) 
um CD contendo a apostila em formato digital e também um exemplar impresso. 

Além disso, uma versão digital da apostila, em menor resolução, foi disponibilizada na área de 
“Anexos de Execução” do Siconv e também no site do Imasul, onde pode ser acessada por meio do 
link: http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Apostila-do-CURSO-PARA-
RECUPERAÇÃO-DE-ÁREAS-DEGRADADAS-Imasul.Agraer.pdf. 

http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Apostila-do-CURSO-PARA-RECUPERAÇÃO-DE-ÁREAS-DEGRADADAS-Imasul.Agraer.pdf
http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Apostila-do-CURSO-PARA-RECUPERAÇÃO-DE-ÁREAS-DEGRADADAS-Imasul.Agraer.pdf
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Figura 04 - Apostila de 16 páginas produzida em atendimento à meta nº 02 (frente e verso da apostila e CD). 

 

 

b.4) Adequação de materiais ao período eleitoral 

Os materiais de apoio à realização de eventos começaram a ser distribuídos em outubro de 2017, 
durante o curso realizado em atendimento à meta nº 03, e as apostilas, em maio de 2018, durante o 
primeiro curso da meta nº 02. Porém, em 2018, devido à realização do restante dos cursos da meta 
nº 02 durante período eleitoral, tornou-se necessário realizar a adaptação da identificação dos 
materiais a serem entregues aos participantes, para adequá-los às regras que disciplinam a 
publicidade e a conduta dos agentes públicos nesse período. Durante o período eleitoral fica 
suspensa toda e qualquer forma de divulgação de logomarcas de governo, que devem ser 
substituídas pela simples identificação da entidade, de forma a promover a transparência da 
comunicação de governo e o controle social quanto ao uso de recursos públicos. Essa vedação não se 
estende às marcas dos órgãos e entidades. 

Dessa forma, o material produzido foi submetido à Assessoria de Comunicação da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), 
à qual o Imasul está vinculado, para as devidas providências. Abaixo constam as fotos do material de 
apoio após a adaptação (Figura 05). 
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Figura 05 – Materiais adaptados para distribuição em período eleitoral, da esquerda para a direita e 
de cima para baixo: apostila, blocos de anotação, adesivo da bolsa de banner e caneca. 

 

b.5) Spots para divulgação em rádio; 

Um “spot” é uma peça sonora de curta duração usada para divulgação de informações via rádio, 
sendo produzida com um ou mais locutores e podendo ter efeitos sonoros e música de fundo. Os 
spots produzidos visaram à difusão de informações sobre o Projeto e de informações ambientais 
relevantes para a região da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari. A rádio torna-se um veículo de 
divulgação eficaz por ser encontrada em praticamente todas as localidades e possuir ampla 
abrangência, alcançando os pontos mais remotos dos municípios. Isso é extremamente importante 
em Mato Grosso do Sul, pois o estado possui extensas áreas rurais, e para este Projeto 
especificamente, pois parte do seu público alvo eram os produtores rurais. Mesmo na era da 
Internet, a rádio ainda é considerada o mais popular veículo de comunicação de massa no interior do 
estado. 

Os textos e a roteirização dos spots foram realizados por jornalista da empresa contratada, com base 
nas orientações e conteúdos repassados pelo Imasul. Os spots produzidos para o Projeto foram 
produzidos em março e abril de 2018 e entregues e aprovados pelo Imasul no dia 14/05/2018. Um 
CD com o áudio desses spots foi encaminhado à Concedente por meio do Ofício nº 
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258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). Foram produzidos cinco spots para este Projeto, com 60 
segundos cada, contemplando os seguintes conteúdos: 

1 – Informações gerais sobre o Projeto, visando à difusão na sua área de abrangência e o 
engajamento da sociedade para participação nas ações previstas; 

2 – Realização dos cursos da meta nº 02, de capacitação de proprietários rurais, visando dar 
publicidade e estimular a participação do público alvo e demais interessados; 

3 – Realização dos seminários da meta nº 04, também visando dar publicidade aos eventos e 
estimular a participação; 

4 – Cadastro Ambiental Rural (CAR/MS), registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis 
rurais, criado pela Lei Federal nº 12.651/2012, que tem por finalidade integrar as informações 
ambientais da propriedade e é um tema extremamente relevante para os proprietários rurais, 
sendo necessário prestar esclarecimentos sobre a ferramenta e estimular a adesão; e, 

5 – Resolução Semac/MS nº 27/2008, que disciplinou as atividades relativas aos Projetos de 
Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (Prade) e mudou a relação entre proprietários 
rurais e órgãos fiscalizadores em Mato Grosso do Sul. 

 

b.6) Certificados para os eventos previstos nas metas nº 02, 03 e 04; 

Os certificados do Projeto (Figura 06) foram produzidos para entrega aos participantes das metas nº 
02, 03 e 04. No total, foram entregues 190 certificados impressos, no formato 300x210 mm, em 
papel reciclato com impressão colorida, e também a arte em formato digital, que foi encaminhada à 
Concedente em CD por meio do Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). 

 

 

 

Figura 06 – Da esquerda para a direita: certificados entregues ao Imasul (impressos e CD com arte) e 
certificado adaptado para uso em período eleitoral. 
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Os certificados impressos foram entregues para os participantes e ministrantes dos cursos realizados 
em atendimento às metas nº 02 e 03. A arte do certificado em formato digital foi utilizada pelo 
Imasul para elaboração dos certificados dos participantes dos seminários (meta nº 04), que foram 
encaminhados via e-mail após o evento. Destaca-se que os certificados distribuídos nos cursos 
realizados durante o período eleitoral de 2018 também tiveram que ser adequados, conforme 
exposto na Figura 06. 

 

b.7) Cartilha informativa do Projeto; 

A cartilha do Projeto teve como objetivo difundir práticas e propostas de recuperação e conservação 
ambiental nos onze municípios de atuação do Projeto, divulgando informações de utilidade pública e 
ações realizadas na região, de forma a informar proprietários rurais e a população de um modo geral, 
engajá-los nas atividades do Projeto e sensibilizá-los quanto à necessidade de intervenções na área. 

As cartilhas foram produzidas no período de outubro de 2017 a agosto de 2018, tendo sido entregues 
pela empresa contratada ao Imasul em formato impresso em meados de agosto (Figura 07). A 
cartilha contém 24 páginas coloridas e foi entregue em formato digital e impresso (6.000 
exemplares). Os exemplares impressos foram produzidos em papel couchê liso de tamanho 21x21cm 
(fechado) e acabamento com uma dobra ao meio com grampos. Foram encaminhados à Concedente 
por meio do Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV) um CD contendo a cartilha em formato 
digital e também um exemplar impresso. Destaca-se que, devido à época de impressão das cartilhas, 
a identificação das instituições envolvidas já estava adequada à distribuição em período eleitoral. 

 

 

Figura 07 – Cartilhas produzidas para uso em ações de articulação e mobilização comunitária e CD com arte. 
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Os conteúdos da cartilha foram definidos pelo Imasul e os textos foram elaborados por jornalista da 
empresa contratada, que realizou diversas entrevistas com técnicos do Imasul, da Agraer e com 
ministrantes do curso da meta nº 03 do Projeto. Como resultado, o conteúdo da cartilha inclui 
informações sobre: a região da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari; o Projeto “Capacitação para o 
Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Taquari”; a importância de uma rede de viveiros para a 
região, como forma de apoio a atividades de recuperação de áreas degradadas; o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR/MS), assunto extremamente relevante para a adequação legal e ambiental das 
propriedades da região; a importância e instrumentos da gestão de recursos hídricos no estado; a 
importância do Projeto de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (Prade) como forma de 
isenção de multas durante a recuperação de passivos ambientais; e, práticas e técnicas de 
conservação de solo recuperação ambiental empregadas na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari 
pela Agraer, parceira deste Projeto. 

Conforme previsto no Projeto, a cartilha foi distribuída durante as ações de articulação e mobilização 
comunitária previstas nesta meta nº 01 e também para os participantes dos cursos e seminários 
previstos nas demais metas (Tabela 01). Porém, destaca-se que o detalhamento dessa distribuição foi 
discriminado dentro de cada meta e atividade específica. 

 

Tabela 01 – Forma de distribuição dos exemplares impressos da cartilha informativa do Projeto. 

Detalhamento Quantidade 

Distribuição de 100 exemplares às 03 unidades regionais do Imasul localizadas nos municípios de 
abrangência do Projeto (Corumbá, Costa Rica e Coxim) durante viagens da meta nº 01 para 
divulgação na região 

300 

Distribuição nos escritórios regionais da Agraer (instituição parceira) localizados nos municípios de 
abrangência do Projeto durante viagens da meta nº 01 para divulgação para distribuição a 
proprietários rurais da região 

750 

Distribuição de exemplares às secretarias municipais de Meio ambiente ou órgãos correlatos dos 11 
municípios de abrangência do Projeto durante viagens da meta nº 01 (média de 80 exemplares por 
município, porém a distribuição foi feita conforme solicitado por cada instituição durante as visitas 
presenciais de articulação) 

845 

Distribuição de exemplares às secretarias municipais de educação dos 11 municípios de abrangência 
do Projeto durante viagens da meta nº 01 para divulgação entre as escolas locais, prioritariamente 
entre diretores, professores e bibliotecas municipais (média de 100 exemplares por município, 
porém a distribuição foi feita conforme solicitado por cada instituição durante as visitas presenciais 
de articulação) 

1175 

Distribuição aos sindicatos rurais patronais dos 11 municípios de abrangência do Projeto durante 
viagens da meta nº 01 para divulgação entre associados (média de 60 exemplares por instituição) 

675 

Distribuição aos sindicatos dos trabalhadores rurais dos 11 municípios de abrangência do Projeto 
durante viagens da meta nº 01 para divulgação entre associados (média de 40 exemplares por 
instituição) 

475 

Distribuição para as demais instituições visitadas nos 11 municípios de abrangência do Projeto 
durante atividades da meta nº 01 (como prefeituras municipais, câmaras Municipais, escritórios 
locais do Iagro, Ministério Público/Promotoria, pólos universitários, associações, meios de 
comunicação, entre outras) 

1250 

Distribuição aos participantes dos cursos da Meta nº 02 120 

Distribuição aos participantes dos cursos da Meta nº 04 130 
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Arquivo no Imasul, responsável pela coordenação do Projeto (para divulgação em eventos e para 
entidades com atuação na bacia hidrográfica, incluindo estaduais e federais com sede em MS, como 
por exemplo, Ibama e Incra, além de consórcios, comitês de bacia, entre outros) 

280 

Total 6.000 

 

Por fim, destaca-se que uma versão digital da cartilha foi produzida em menor resolução para 
distribuição online e está disponível no site do Imasul, podendo ser acessada por meio do link: 
http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Cartilha-do-Projeto-Taquari-Imasul-jul-
2018.pdf. A cartilha também foi inserida na área de “Anexos de Execução” do Siconv. 

 

b.8) Revista educomunicativa; 

Por último, estava previsto no Projeto a produção de uma revista educomunicativa para divulgar as 
ações do Projeto e notícias jornalísticas socioambientais da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari e 
difundir práticas e propostas de recuperação e conservação ambiental e informações de utilidade 
pública. Para atingir esses objetivos, foi produzida uma edição especial da Revista Aguapé. Esta é 

uma revista educativa de caráter informativo criada em 2002 por meio do “Projeto de Estruturação 
da Rede Pantanal de Educação Ambiental”, do qual o Imasul fez parte e contou com o apoio do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). Desde então, 
essa revista tornou-se um veículo de credibilidade para os educadores ambientais de nosso estado, 
indo ao encontro das necessidades de professores, estudantes, jornalistas, pesquisadores, 
funcionários públicos, movimentos sociais e ambientalistas. 

A Revista Aguapé tem como objetivo principal o enraizamento da educação ambiental na Bacia do 
Alto Paraguai e no Pantanal em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, sendo utilizada 
para disseminar informações socioambientais na Bacia do Alto Paraguai e no Pantanal. Além disso, a 
revista é fruto da Rede Aguapé de Educação Ambiental do Pantanal, a primeira e única rede de 
educação ambiental multinstitucional para as cidades pantaneiras e Bacia do Alto Paraguai. Dessa 
forma, esse veículo demonstra-se de extrema relevância para a difusão do Projeto “Capacitação para 
o Desenvolvimento Sustentável na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari”, considerando que esta é uma 
das cinco sub-bacias localizadas no Pantanal Sul-Mato-Grossense e é uma das seis sub-bacias que 
compõem a Região Hidrográfica do Rio Paraguai. 

Destaca-se, ainda, que a Revista Aguapé é uma publicação com características únicas, pois além de 
ter reprodução livre, é elaborada por diferentes instituições governamentais e não governamentais 
que trabalham com a educação ambiental. Neste aspecto, a revista incorpora os princípios básicos da 
educação ambiental de pluralismo de idéias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi 
e transdisciplinaridade. Dando continuidade a esta tradição, o Imasul produziu a edição nº 21 da 
Revista Aguapé (Figura 08). Essa edição visou divulgar as ações do Projeto e notícias socioambientais 
da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari, difundindo práticas e propostas de recuperação e 
conservação ambiental e informações de utilidade pública. Com isso, espera-se sensibilizar a 
população sobre a importância da conservação e recuperação dessa importante região e estimular o 
seu engajamento em processos que busquem novas formas de conduta voltadas à conservação dos 
recursos naturais. 

http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Cartilha-do-Projeto-Taquari-Imasul-jul-2018.pdf
http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Cartilha-do-Projeto-Taquari-Imasul-jul-2018.pdf


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E 
AGRICULTURA FAMILIAR – SEMAGRO 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n – Parque dos Poderes 
Campo Grande – 79.031-902 Fone: (67) 3318-6005 

23 

A Revista Aguapé nº 21 foi produzida no período de outubro de 2017 a novembro de 2018. Por ser 
publicada após o término do período eleitoral, foram inseridas as logomarcas governamentais 
vigentes. Essa edição contém textos produzidos pelo jornalista da empresa contratada, pela equipe 
técnica do Imasul, por pesquisadores da Embrapa e pela organização não governamental Mupan – 
Mulheres em Ação no Pantanal, que possui relevante atuação na região. Destaca-se que o jornalista 
da empresa contratada realizou viagens para o levantamento de informações na região de atuação 
do Projeto e entrevistas com representantes de diversas instituições e moradores locais. As notícias 
produzidas pelo jornalista foram então selecionadas pelo Imasul para publicação na revista. O 
relatório das atividades executadas pelo jornalista, que contém as entrevistas realizadas e as 
reportagens produzidas para seleção e publicação na revista educomunicativa foi encaminhado à 
Concedente por meio do Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV).  

 

 

Figura 08 – Edição especial da Revista Aguapé produzida pelo Projeto. 

 

A revista foi produzida no formato 22,5 x 31 cm (aberto) e contém 32 páginas, sendo a capa externa e 
as páginas centrais da revista coloridas e o restante das páginas em uma cor. Dessa forma, a empresa 
contratada entregou uma versão digital e produziu 6.000 exemplares impressos, encaminhados à 
Concedente por meio do Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). Os exemplares impressos 
foram produzidos em papel couchê liso. 

A revista foi inserida na área de “Anexos de Execução” do Siconv conforme a versão impressa 
produzida. Porém, destacamos que, além da arte para impressão da revista, a empresa contratada 
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elaborou uma versão digital totalmente colorida, como cortesia, para distribuição via internet, 
disponibilizada no site do Imasul por meio do link: http://www.imasul.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2018/12/Revista-Aguapé-n.-21-nov.2018.pdf. Também é importante informar que 
todas as edições da Revista Aguapé são divulgadas e disponibilizadas no site da Rede Aguapé 
(http://www.redeaguape.org.br/revista-aguape), no qual é possível fazer o download de todas as 
edições. 

Devido à data de realização das viagens de articulação e mobilização aos municípios de Corumbá e 
Ladário, foi possível realizar a distribuição da revista nestes municípios durante a execução da 
atividade 02 desta meta nº 01, conforme detalhado no item 2.1.2. As revistas também foram 
entregues aos participantes dos seminários finais do Projeto (ver meta nº 04) e, após o evento, foram 
distribuídas para secretarias municipais de meio ambiente e de educação, sindicatos dos 
trabalhadores rurais, sindicatos rurais patronais, regionais do Imasul e da Agraer, salas verdes de 
Mato Grosso do Sul, bibliotecas municipais, consórcios de bacias, organizações não governamentais 
da área de abrangência do Projeto, universidades, Rede Mato-Grossense de Educação Ambiental 
(Remtea), por sua atuação no pantanal mato-grossense e Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, Rede 
Brasileira de Educação Ambiental (Rebea), entre outros, conforme detalhado na tabela 02. 

 

Tabela 02 – Forma de distribuição da Revista Aguapé produzida pelo Projeto. 

Detalhamento Quantidade 

Distribuição em Corumbá e Ladário durante execução da Meta nº 01 100 

Distribuição aos participantes dos seminários da nº Meta 04 130 

Distribuição de 50 exemplares às 07 unidades regionais do Imasul, localizadas nos municípios de 
abrangência do Projeto (Corumbá, Costa Rica e Coxim) e demais (Aquidauana, Bonito, Dourados e 
Três Lagoas), para divulgação no interior do estado 

350 

Distribuição à Agraer (instituição parceira) para divulgação nos escritórios regionais localizados nos 
municípios de abrangência do Projeto 

300 

Distribuição de 60 exemplares à cada Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou órgão correlato dos 
11 municípios de abrangência do Projeto  

550 

Distribuição de 20 exemplares às Secretarias Municipais de Meio Ambiente ou órgão correlato dos 
demais 68 municípios do estado 

1360 

Distribuição de 60 exemplares à cada Secretaria Municipal de Educação dos municípios de 
abrangência do Projeto para divulgação entre as escolas locais, prioritariamente entre diretores, 
professores e bibliotecas municipais 

660 

Distribuição de 20 exemplares às Secretarias Municipais de Educação dos demais 68 municípios do 
estado 

1360 

Distribuição de 15 exemplares às Câmaras Municipais dos 11 municípios de abrangência do Projeto  165 

Distribuição de 15 exemplares aos Sindicatos Rurais Patronais dos 11 municípios de abrangência do 
Projeto para divulgação entre associados 

165 

Distribuição de 20 exemplares às 14 salas verdes instaladas no estado 280 

Distribuição de exemplares para instituições de ensino e pesquisa localizadas na área de atuação do 
Projeto 

50 

Distribuição de 15 exemplares para as redes de Educação Ambiental atuantes no Pantanal (REMTEA e 
REBEA) 

30 

Distribuição para o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Taquari (Cointa) e para conselhos e comitês de bacias hidrográficas localizadas em 
MS 

100 

http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/Revista-Aguapé-n.-21-nov.2018.pdf
http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/Revista-Aguapé-n.-21-nov.2018.pdf
http://www.redeaguape.org.br/revista-aguape
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Arquivo no Imasul, responsável pela coordenação do Projeto, para divulgação permanente 

(distribuição em eventos e demais instituições interessadas) 
400 

Total 6000 

 

Por fim, é interessante informar que a equipe do Imasul recebeu uma moção de congratulações da 
Câmara Municipal de Campo Grande/MS pela produção da edição nº 21 da Revista Aguapé (Anexo 
V). 

 

2.1.2 Atividade 02 – Articulação comunitária 

 

a) Aquisição de equipamentos e materiais 

Conforme consta no Projeto, estavam previstas as aquisições dos seguintes equipamentos para uso 
durante a execução das atividades: dois HDs externos portáteis com capacidade de armazenamento 
de 1 TB, a serem utilizados durante as atividades de mobilização e articulação comunitária a campo, e 
uma Câmera Digital Semi-profissional com acessórios para registro das atividades desta e das demais 
metas. Dessa forma, em junho de 2016 foram iniciados os respectivos processos de aquisição. 

Os valores dos processos licitatórios resultaram em valor maior do que o que havia sido previamente 
orçado, o que tornou necessário a solicitação ao Ministério do Meio Ambiente para o ajuste do plano 
de trabalho no Siconv e atualização do valor desses itens de despesa em novembro de 2016 (para 
aquisição dos HDs) e agosto de 2017 (para aquisição da câmera). Com o reajuste, foi possível adquirir 
os HDs em fevereiro de 2017, por meio do processo nº 61/404702/2016. 

Os HDs adquiridos foram utilizados durante 2017 e 2018 para o backup dos arquivos do Projeto e 
transporte a campo, o que possibilitou o intercâmbio de dados e informações com as instituições 
visitadas, inclusive a disponibilização dos materiais produzidos em formato digital, quando solicitado, 
e o armazenamento e transporte de fotos e documentos técnicos cedidos para o Projeto pelas 
instituições visitadas. Algumas dessas fotos e informações foram utilizadas para a confecção da 
Revista Aguapé nº 21, com os devidos créditos às instituições, no expediente da publicação. 

A câmera fotográfica visava à obtenção de fotografias em alta resolução que seriam utilizadas na 
confecção da cartilha e revista do Projeto e em matérias jornalísticas divulgadas no estado. A 
aquisição da câmera com acessórios havia sido iniciada em 2016, por meio do processo nº 
61/404701/2016, reaberto em 2017 devido a reorganizações do Poder Executivo como processo nº 
61/400130/2017. Conforme citado acima, o processo de compra deste equipamento resultou em 
valor maior do que o recurso originalmente previsto. Devido a isso, foi necessário complementar os 
recursos deste item com os rendimentos do Projeto, o que foi inserido no Portal de Convênios Siconv 
por meio da criação de uma quinta meta. 

Com isso, foi dado o devido encaminhamento do processo de compra com a seleção do fornecedor e 
empenho do recurso. Porém, a empresa selecionada não entregou o produto nas condições 
solicitadas, mesmo após diversas tentativas de resolução. Devido ao atraso resultante, não havia 
mais tempo hábil para a aquisição da câmera fotográfica para uso nas ações do Projeto, não sendo 
possível adquirir este equipamento. 
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Assim, as fotografias para o Projeto foram tiradas pelos técnicos do Imasul com equipamentos de 
menor qualidade e pelos profissionais da agência de publicidade contratada com equipamento 
profissional próprio. Também foram obtidas fotos doadas por agentes, instituições públicas locais, 
com destaque especial para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal em Corumbá/MS e para a 
Prefeitura Municipal de Costa Rica, e por outras entidades, com destaque para as ONGs Mupan - 
Mulheres em Ação no Pantanal e WWF-Brasil. 

 

b) Divulgação de informações por meio do site do Imasul 

No mundo informatizado atual, torna-se essencial o uso da internet como ferramenta de divulgação 
de informações e disponibilização de documentos. O Imasul possui um sítio de internet próprio, e, 
com isso, foi possível o desenvolvimento de uma página específica para este Projeto. O acesso a essa 
página foi disponibilizado por meio de um link do Projeto na página inicial do Imasul: 
http://www.imasul.ms.gov.br/projeto-capacitacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel-na-bacia-
hidrografica-do-rio-taquari/. 

A criação de uma página específica no site do Imasul (Figura 09) permitiu a divulgação de 
informações sobre o Projeto (objetivo, instituições responsáveis, metas em desenvolvimento, entre 
outros), sobre os eventos previstos (cronograma, local de realização, programação, regras para 
participação, meios de inscrição, etc.) e a disponibilização de arquivos. Assim, todos os materiais 
produzidos pelo Projeto foram disponibilizados no site para download (spots de rádio, cartilha, 
apostilas e revista). Também foram disponibilizados documentos técnicos e referências de materiais 
para consulta e aprofundamento nos temas dos cursos, indicados pelos ministrantes e por 
instituições de relevante atuação. 

 

 

Figura 09 – Página do Projeto criada no site do Imasul (acesso em 13/02/2020). 

http://www.imasul.ms.gov.br/projeto-capacitacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel-na-bacia-hidrografica-do-rio-taquari/
http://www.imasul.ms.gov.br/projeto-capacitacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel-na-bacia-hidrografica-do-rio-taquari/
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Após a execução das atividades previstas no Projeto, as informações foram atualizadas e continuam 
disponibilizadas no site, servindo como uma forma de retorno à população quanto ao que foi 
executado e em conformidade ao princípio da transparência na administração pública. O site 
também serve como uma via de distribuição permanente do material produzido e de divulgação dos 
documentos e ferramentas técnicas disponíveis aos interessados. O conteúdo no site do Imasul foi 
apresentado no Anexo VI deste relatório (acessado em 13/02/2020). 

Destaca-se, ainda, que a coordenação do Projeto também atuou junto à assessoria de comunicação 
da Semagro para a veiculação de notícias jornalísticas nos sites do governo, a partir dos quais 
diversos veículos de comunicação captam e repassam as informações. No total, a coordenação 
tomou conhecimento de 57 notícias divulgadas sobre o Projeto, apresentadas no Anexo III. 

 

c) Articulação e mobilização comunitária 

As atividades de mobilização e articulação comunitária realizadas visaram envolver os agentes locais 
nas atividades do Projeto, informar os proprietários rurais e a população de um modo geral a 
respeito das ações previstas para a região, difundir práticas e propostas de recuperação e 
conservação ambiental e difundir informações de utilidade pública sobre projetos, programas 
ambientais e notícias socioambientais da área de atuação do Projeto. Para atingir esses objetivos, 
foram planejadas viagens a todos os municípios de atuação do Projeto para a realização de visitas 
presenciais e distribuição dos materiais produzidos. 

Em cada município visitado, a equipe do Imasul percorreu as principais instituições públicas e 
privadas, particularmente os órgãos gestores (prefeituras, câmaras municipais, ministério público, 
entre outros), em especial os ligados ao meio ambiente e à educação, instituições de ensino e 
pesquisa e entidades representantes de setores da sociedade (universidades, entidades de classe, 
conselhos, comissões, entre outros). Durante as visitas às instituições foram realizadas reuniões com 
os responsáveis e equipe técnica visando a divulgação do Projeto, sua importância, formas de 
participação, possíveis impactos e oportunidades. Em cada reunião foi levado em consideração a 
atuação específica da instituição visitada e dado destaque às informações mais relevantes ao público 
abordado. 

Os materiais produzidos em apoio a esta atividade (cartilhas e spots de rádio) foram divulgados e 
distribuídos em todas as instituições visitadas conforme solicitado pela entidade e seu foco de 
atuação. Por exemplo, nos órgãos gestores, como prefeituras e câmaras municipais, foram 
distribuídos poucos exemplares visando à divulgação das atividades, à sensibilização e ao 
engajamento dos representantes ao tema. Em órgãos com atuação específica na área ambiental e/ou 
com acesso a um grande público ligado ao tema (como por exemplo, sindicatos, órgãos públicos de 
meio ambiente, desenvolvimento rural e produção, entre outros), foi disponibilizada uma quantidade 
maior de material conforme a metodologia de trabalho e quantidade de pessoas atendidas pela 
instituição. Também foi disponibilizada uma quantidade maior de material para instituições ligadas 
ao ensino e pesquisa (secretarias de educação, institutos e universidades), para difusão dos temas 
entre educadores e para alunos de cursos técnicos e de nível superior. Com isso, pretendeu-se 
fornecer ferramentas para subsidiar o trabalho dessas instituições em nível local e divulgar 
informações de utilidade pública e ações realizadas na região. 
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Assim, em 2018 foram distribuídas mais de 5 mil das 6 mil cartilhas produzidas pelo Projeto durante 
as viagens para realização da meta nº 01, conforme detalhado na Tabela 03. As cartilhas também 
foram distribuídas aos participantes dos eventos do Projeto e o restante ficará disponível no Imasul, 
responsável pela coordenação do Projeto, para divulgação durante eventos e a instituições 
interessadas, conforme já descrito no item 2.1.1 – b.7. 

Além dos materiais já mencionados, produzidos com recursos do Projeto, o Imasul também 
confeccionou folders informativos, impressos em papel reciclato colorido, para auxiliar a divulgação 
de informações durante as visitas presenciais. Os folders (Figura 10) foram elaborados com 
informações específicas para cada município e contendo breve divulgação do Projeto, local e 
programação do curso, cronograma dos demais eventos planejados, página na internet onde obter os 
materiais produzidos e informações adicionais, contato da equipe técnica, entre outras informações 
relevantes. Alguns dos folders utilizados foram encaminhados à Concedente por meio do Ofício nº 
258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). 

 

 

  

Figura 10 – Folders produzidos para a articulação e mobilização comunitária dos municípios de atuação do 
Projeto. 
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No total, a equipe do projeto visitou 143 instituições, listadas na Tabela 03 (Figuras 11 a 13). Isso 
corresponde a média de 13 instituições por município, porém o número real variou conforme o 
número de habitantes do município e quantidade de instituições atuantes. O município com o maior 
número de instituições visitadas foi Corumbá, com 20 instituições percorridas, que é o município com 
a quarta maior densidade populacional no estado, após Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e o 
mais desenvolvido entre os municípios contemplados neste projeto. 

Por sua vez, o município vizinho, Ladário, teve o menor número de instituições visitadas (cinco). A 
área urbana de Ladário fica ao lado da área urbana de Corumbá, são cidades-gêmeas. Portanto, 
apesar de possuir densidade populacional média para os municípios da região (22 mil habitantes), 
Ladário utiliza grande parte da estrutura de Corumbá devido a esta proximidade, como é caso de 
sindicatos, meios de comunicação, entre outros. O município de atuação do Projeto com menor 
densidade populacional é Figueirão, com 3 mil habitantes, no qual foram visitadas 9 instituições. 

 

Tabela 03 – Detalhamento das viagens aos municípios de atuação do Projeto e instituições contatadas. 

Município Instituições contatadas 

Alcinópolis 
 
Período de mobilização: 
01/08/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 10 
 
Total de material distribuído: 
300 cartilhas*, 20 folders e 
spots de rádio. 

Prefeitura Municipal de Alcinópolis 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio 
Ambiente (Semudes) 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Educação 
Câmara Municipal 

Sindicato Rural Patronal 

Iagro 

Agraer 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Rádio Educativa FM 

* Como a cartilha ainda não estava pronta durante o período de mobilização de Alcinópolis, os exemplares foram 
distribuídos às instituições listadas no final de agosto de 2018, por meio de apoio da Semudes. 

Camapuã 
 
Período de mobilização: 
09/08/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 16 
 
Total de material distribuído: 
575 cartilhas, 25 folders e 
spots de rádio. 

Prefeitura Municipal de Camapuã  

Secretaria Municipal de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Educação 

Câmara Municipal 

Associação Rural Ambientalista de Camapuã (ARCA) 

Ministério Público/Promotoria 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Iagro 

Agraer 

Unigran Net 

Anhanguera 

Pólo da UEMS na Escola Municipal Ernesto Sólon Borges 

Rádio Explosão FM 99,5 

Rádio 90 FM 

Corumbá 
 
Período de mobilização: 26 a 

Prefeitura Municipal de Corumbá / Assessoria de Comunicação 

Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura  

Fundação de Meio Ambiente do Pantanal  
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27/11/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 20 
 
Total de material distribuído: 
755 cartilhas, 25 folders, 
spots de rádio e 162 revistas 

Secretaria Municipal de Educação 

Câmara Municipal 

Ministério Público Federal 

Ministério Público Estadual 

Iagro 

Embrapa 

Polícia Militar Ambiental 

UFMS  

Faculdade Salesiana de Santa Teresa  

Ibama 

Instituto Homem Pantaneiro  

Instituto Moinho Cultural 

Fundação O Boticário  

Agraer 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Regional do Imasul 

Costa Rica 
 
Período de mobilização: 
31/07 a 01/08/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 18 
 
Total de material distribuído: 
850 cartilhas*, 25 folders, e 
spots de rádio 

Prefeitura Municipal de Costa Rica 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Câmara Municipal 

 Ministério Público 

Iagro 

Universidade Fecra 

Polícia Militar Ambiental 

Rádio Cidade FM 

Rádio 97,9 Costa Rica FM 

RCR Band FM 

Jornal de Costa Rica 

Sintrab  

Agraer 

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura 

Secretaria Municipal de Educação 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Regional do Imasul 

* Como a cartilha ainda não estava pronta durante o período de mobilização de Costa Rica, os exemplares foram 
distribuídos às instituições listadas no final de agosto de 2018, por meio do escritório regional do Imasul no município. 

Coxim 
 
Período de mobilização: 12 a 
14/11/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 18 
 
Total de material distribuído: 
600 cartilhas, 25 folders, e 
spots de rádio 

Prefeitura Municipal de Coxim 

Polícia Militar Ambiental 

Ministério Público Estadual 

Cointa 

Câmara Municipal 

Iagro 

UEMS 

UFMS 

IFMS 

Sebrae 

Rádio Vale do Taquari FM  

Rádio Pantaneira 87,9   

Agraer 

Regional do Imasul 
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Secretaria de Desenvolvimento Sustentável  

Secretaria Municipal de Educação  

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Figueirão 
 
Período de mobilização: 
23/08/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 09 
 
Total de material distribuído: 
552 cartilhas, 20 folders, e 
spots de rádio 

Prefeitura Municipal de Figueirão 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Câmara Municipal 

Iagro 

Agraer 

Secretaria Municipal Infraestrutura, Agronegócios, empreendedorismo e Meio 
Ambiente  

Secretaria Municipal de Educação 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Ladário 
Período de mobilização: 
27/11/2018 
Quantidade de instituições 
visitadas: 05 

Prefeitura Municipal de Ladário 

Câmara Municipal 

Fundação de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Educação 

Agraer 

Total de material distribuído: 180 cartilhas, 10 folders, 38 revistas e spots de rádio 
Pedro Gomes 
 
Período de mobilização: 
25/07/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 11 
 
Total de material distribuído: 
345 cartilhas*, 20 folders e 
spots de rádio 

Prefeitura Municipal de Pedro Gomes 

Câmara Municipal 

Iagro 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Rádio FM 94,3 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Agraer 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Educação 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

* Como a cartilha ainda não estava pronta durante o período de mobilização de Sonora, a equipe do Imasul distribuiu os 
exemplares às instituições listadas em setembro de 2018 durante atividades rotineiras da instituição. 

Rio Verde de Mato Grosso 
 
Período de mobilização: 
30/08/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 16 
 
Total de material distribuído: 
470 cartilhas, 25 folders e 
spots de rádio 

Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso 

Cointa 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Conselho da Apa 
Câmara Municipal – Maurício e secretária 

Ministério Público / Promotoria 

Iagro 

Universidade Anhanguera 

Rádio Águas do Pantanal FM 

Rádio Campo Alegre 104,90 

Rádio Serra 106,5 FM 

Agraer 

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Educação 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais 

São Gabriel do Oeste 
 

Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
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Período de mobilização: 
16/08/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 17 
 
Total de material distribuído: 
588 cartilhas, 25 folders e 
spots de rádio 

Câmara Municipal 

Ministério Público / Promotoria 

Iagro 

Polícia Militar Ambiental 

Unigran Net 

Universidade Anhanguera 

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Escola Agrícola São Gabriel 

Rádio Nova Difusora 90,3 FM 

Rádio Estúdio FM 87,9 

Agraer 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Educação 

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Sonora 
 
Período de mobilização: 
24/07/2018 
 
Quantidade de instituições 
visitadas: 12 
 
Total de material distribuído: 
260 cartilhas*, 25 folders e 
spots de rádio 

Prefeitura Municipal de Sonora 

Câmara Municipal 

Ministério Público 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Anhanguera / Escola Municipal Luigi Gazzo 

Unigran / Escola Iolanda Toniazzo Petry 

Rádio Cidade FM 87,9  

Iagro 

Gerência Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

Gerência Municipal de Educação  

Sindicato Rural Patronal 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais  

* Como a cartilha ainda não estava pronta durante o período de mobilização de Sonora, a equipe do Imasul distribuiu os 
exemplares às instituições listadas em setembro de 2018 durante atividades rotineiras da instituição. 

 

Como pode ser visto na Tabela 03, a articulação e mobilização comunitária em Corumbá e Ladário foi 
realizada após a impressão da Revista Aguapé nº 21, e, portanto, nesses dois municípios a revista foi 
distribuída durante as visitas presenciais às instituições locais. Ademais, em dezembro de 2018, 
foram encaminhados 50 exemplares da revista para cada escritório regional do Imasul (localizados 
em Aquidauana, Bonito, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas), para difusão no 
interior do estado. Os demais exemplares desta edição estão sendo distribuídos conforme já 
detalhado no item 2.1.1 – b.8. 

 

A seguir estão apresentadas fotos das visitas presenciais realizadas (Figuras 11 a 14). 
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Figura 11 – Visitas presenciais de mobilização e articulação comunitária (da esquerda para a direita e de cima 
para baixo): Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camapuã (09/08/2018); Polícia Militar Ambiental de 
Corumbá (26/11/2018); Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura de Costa Rica 
(31/07/2018); Faculdade Salesiana de Santa Teresa (Corumbá, 26/11/2018); Prefeitura Municipal de Coxim 
(13/11/2018); e, Secretaria Municipal de Educação de Corumbá (26/11/2018). 
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Figura 12 – Visitas presenciais de mobilização e articulação comunitária (da esquerda para a direita e de cima 
para baixo): Rádio FM 94,3 (Pedro Gomes, 25/07/2018); Sindicato Rural Patronal de Figueirão (23/08/2018); 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS (Coxim, 12/11/2018); e, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
São Gabriel do Oeste (16/08/2018); Câmara Municipal de Sonora (24/07/2018); e, Ministério Público de 
Sonora (24/07/2018). 
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Figura 13 – Visitas presenciais de mobilização e articulação comunitária (da esquerda para a direita): Prefeitura 
Municipal de Alcinópolis (01/08/2018); Sindicato Rural Patronal de Camapuã (09/08/2018); Escritório da 
Agraer em Rio Verde de MT (30/08/2018); e, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rio 
Verde de MT (30/08/2018). 

 

É importante destacar que a divulgação das ações do Projeto nos municípios contou com o auxílio de 
algumas das instituições locais visitadas, que atuaram como multiplicadoras das informações. Por 
exemplo, sindicatos e associações comprometeram-se a repassar as informações aos seus associados 
via mala direta, quando possível. As prefeituras municipais também merecem destaque, pois 
divulgaram notícias em seus sites institucionais e redes sociais e, inclusive, algumas se prontificaram 
a ligar para seus contatos e até a inserir divulgações via rádio por conta própria e em outros meios de 
comunicação em massa. 

Dessa forma, os spots produzidos pelo Projeto foram divulgados prioritariamente para as prefeituras 
municipais e rádios locais. As prefeituras possuem assessoria de comunicação própria e, em sua 
maioria, ficaram com os spots e se dispuseram a divulgá-los em site institucional e redes sociais, 
como facebook e instagram. Algumas assessorias de comunicação das Prefeituras também 
informaram que iriam veicular os spots em rádios com as quais tinham parceria. 
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Quanto à divulgação em rádio, destaca-se que esta ainda é considerada o mais popular veículo de 
comunicação de massa, sendo encontrado em todos os municípios e alcançando vários públicos 
diferentes, inclusive a população rural. A divulgação nas rádios agiu como um complemento para as 
visitas nas instituições, pois a mobilização se torna mais eficiente quanto maior for o número de 
meios de divulgação utilizados. Apesar de não ser destinado recurso para pagamento da veiculação 
dos spots via rádio, a equipe do Imasul percorreu as rádios e demais instituições de divulgação em 
massa nos municípios de atuação do Projeto (Figura 14). Durante essas visitas, explicou-se o Projeto e 
sua importância e disponibilizou-se os materiais produzidos. 

 

  

Figura 14 – Visitas presenciais de mobilização e articulação comunitária (da esquerda para a direita): entrevista 
com a Coordenadora Técnica do Projeto na Rádio 90 FM, realizada no dia 09/08/2018 em Camapuã/MS; e, 
entrevista com a Coordenadora Técnica do Projeto na Rádio Águas do Pantanal FM, realizada no dia 
30/08/2018 em Rio Verde de MT. 

 

As rádios locais, em sua maioria, se interessaram em ficar com os spots e se comprometeram em 
divulgá-los localmente, ou solicitaram entrevista com a coordenação do Projeto, conforme informado 
na Tabela 04. Os spots do Projeto também foram encaminhados à assessoria de comunicação da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar (Semagro), para veiculação por meio de convênios já estabelecidos pelo Governo Estadual 
com rádios no interior do estado. 

 

Tabela 04 – Divulgação das ações do Projeto em meios de massa. 

Municípios Instituições Divulgado 

Alcinópolis Rádio Educativa FM  Spots 

Camapuã 
Rádio Explosão FM 99,5  Spots 

Rádio 90 FM Entrevista 

Costa Rica 

Rádio 97,9 Costa Rica FM  Spots 

Rádio Cidade FM  Spots 

RCR Band FM  Spots 

Jornal de Costa Rica  Spots 
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Coxim 
Rádio Vale do Taquari FM Spots 

Rádio Pantaneira 87,9 Spots 

Sonora 
Câmara Municipal Spots 

Rádio Cidade FM 87,9  Spots 

Pedro Gomes 

Prefeitura / Secretaria de Administração Spots 

Rádio FM 94,3  Spots 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura 
Convite para o curso da meta 
nº 2 na rádio e carro de som 

São Gabriel do 
Oeste 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura Spots 

Rádio Estúdio FM 87,9 Spots 

Figueirão Câmara Municipal Spots 

Rio Verde de 
Mato Grosso 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Spots 

Rádio Águas do Pantanal FM 
Spots, entrevista e convite 

para curso (meta nº 2) 

Rádio Campo Alegre 104,90 Spots 

Rádio Serra 106,5 FM Spots 

TOTAL 18  

 

Além das divulgações em rádios por meio das viagens nos municípios de atuação do Projeto, a 
coordenação do Projeto também deu duas entrevistas para o Programa “MS no Campo”, nos dias 
25/05 e 27/07/2018 (Anexo III). Esse programa é produzido em Campo Grande pelo Governo de 
Estado e divulgado em mais de 100 rádios no interior de MS. O áudio das entrevistas também é 
disponiblizado por meio do link: 
http://www.ms.gov.br/?s=programa+ms+no+campo&post_type=noticias. 

Por fim, destaca-se que no início de janeiro de 2019, o representante do Clube Cosmos em Campo 
Grande/MS procurou o Imasul em busca de materiais ambientais para distribuição no evento 
“Encontro Chileno de Desbravadores do Clube Cosmos e Conquistadores dos Clubes Águila Fiel e 
Jesuratham”, realizado na Igreja Adventista do Pênfigo em Campo Grande no dia 05/01/2019. Devido 
à afinidade deste grupo com o tema ambiental, foram confeccionados kits de materiais produzidos 
pelo Imasul para distribuição aos líderes presentes, com o intuito de fornecer informações relevantes 
e divulgar as ações realizadas pelo Imasul (Figura 15). 

  

Figura 15 - Encontro Chileno de Desbravadores do Clube Cosmos e Conquistadores dos Clubes Águila Fiel e 
Jesuratham”, realizado na Igreja Adventista do Pênfigo em Campo Grande/MS, no dia 05/01/2019. 

http://www.ms.gov.br/?s=programa+ms+no+campo&post_type=noticias
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Além de publicações do Imasul sobre pesca, aves do Pantanal e gestão ambiental, os kits de materiais 
continham também, os materiais de apoio a eventos do Projeto como: bolsa, bloco de anotações, 
caneca e caneta), a cartilha informativa e a Revista Aguapé nº 21. As fotos registradas durante o 
evento foram encaminhadas ao Imasul junto com o agradecimento dos realizadores (Figura 15), que 
ficaram sensibilizados pela atenção e cuidados prestados pelo órgão ambiental. 

 

2.2 Meta 02 – Capacitação para Recuperação de Áreas Degradadas da Sub-bacia do Rio Taquari 

Esta meta contemplou sete cursos de capacitação de produtores rurais com o objetivo de 
demonstrar a necessidade de intervenções ambientais na região e formas de recuperação de áreas 
degradadas com enfoque no manejo integrado de microbacias. Esta meta foi idealizada visando 
apoiar o “Projeto de Recuperação Ambiental da Sub-Bacia do Rio Taquari”, desenvolvido pela Agraer, 
por meio do qual foram implantadas práticas e técnicas com potencial de multiplicação a demais 
áreas e situações semelhantes de degradação. 

Os cursos realizados possibilitaram o repasse das experiências adquiridas, dificuldades encontradas e 
sucessos obtidos aos produtores da região, estimulando a conscientização da população residente e 
sua adesão para a realização de mais ações pela recuperação e conservação do ambiente. As 
atividades desenvolvidas para a realização desta meta serão detalhadas a seguir. 

 

2.2.1 Atividade 1 – Curso para proprietários rurais 

 

a) Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre o Imasul e a Agraer 

Conforme previsto no Projeto, esta meta foi realizada em parceria com a Agência de 
Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), formalizada mediante o Termo de Cooperação 
Técnica nº 03/2017, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9.386 em 07 de abril de 2017. O 
Projeto e o estabelecimento desta parceria também foram divulgados no site do Imasul (Anexo III). 

 

b) Aquisição de equipamentos e materiais 

Em 2016, foi dada a abertura do processo nº 61/404392/2016 para a aquisição dos seguintes 
materiais e equipamentos, para uso durante as atividades práticas do curso: duas caixas térmicas de 
130 litros e duas tendas sanfonadas. Em 2017, o processo de aquisição dos materiais e equipamentos 
resultou em valores diferentes dos que haviam sido previamente orçados, de forma que foi 
necessário realizar o ajuste de Plano de Trabalho no Siconv no início de agosto de 2017. 

As caixas térmicas foram adquiridas por valor menor do que o originalmente orçado. O valor final das 
tendas resultou maior do que o que havia sido originalmente orçado, sendo necessária a autorização 
do Ministério do Meio Ambiente para o remanejamento de recursos e sua complementação com o 
uso de rendimentos do Projeto, o que foi inserido no Portal de Convênios Siconv por meio da criação 
da meta nº 05. 
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Com a continuidade do processo, as tendas foram entregues em setembro e, as caixas térmicas, em 
novembro de 2017, respectivamente. Esses materiais e equipamentos foram utilizados durante as 
atividades práticas dos cursos, realizadas em áreas rurais, para fornecer abrigo (sombra) e água aos 
participantes. A relação de bens adquiridos pelo Projeto consta no Anexo VII. 

 

c) Produção de material 

Os materiais utilizados nos cursos para entrega aos participantes foram produzidos por meio da meta 
nº 01, sendo eles: bolsa de banners reutilizados, bloco de anotação, caneta esferográfica, cartilha 
informativa, apostila didática com o conteúdo do curso, caneca e certificado impresso. Destaca-se 
novamente que o conteúdo da apostila foi elaborado por Oscar Serrou Camy Júnior, instrutor do 
curso e servidor da Agraer, sendo diagramada e impressa pelo Imasul, em conjunto com os demais 
materiais citados por meio da contratação de empresa especializada (item 2.1, atividade 01). 

 

d) Divulgação dos cursos 

A divulgação dos cursos foi realizada à distância e de forma presencial. Primeiramente, foram 
utilizados os meios de comunicação de massa. Foram elaboradas e publicadas matérias jornalísticas 
nos sites do governo, que foram replicadas em diversos outros sites de notícia (Anexo III). A 
realização dos cursos também foi destacada nas entrevistas em rádio dadas pela coordenação do 
Projeto. 

 

  

Figura 16 – Convites utilizados para a divulgação dos cursos do Projeto (da esquerda para a direita): convite 
para o curso em Camapuã para divulgação via e-mail e convite para o curso em Figueirão para divulgação via 
whatsapp. 
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A divulgação de cada curso foi intensificada na região com uma ou duas semanas de antecedência de 
cada evento. Como o público alvo dos cursos era prioritariamente produtores rurais, foram 
contatadas instituições afins, como secretarias municipais de meio ambiente e produção, escritórios 
locais de órgãos estaduais, sindicatos rurais e outras associações de classe. A equipe coordenadora 
produziu convites em formato digital (Figura 16) para encaminhamento via e-mail e WhatsApp. Dessa 
forma, na semana anterior a cada curso, os convites eram encaminhados por e-mail para instituições 
de todos os municípios contemplados neste Projeto, assim cada curso foi divulgado em toda sua área 
de abrangência. A divulgação à distância era intensificada por meio de e-mails e ligações telefônicas 
para as instituições listadas. 

No total, durante a divulgação à distância foram contatadas 75 instituições, entre instituições 
públicas e privadas, sendo elas: prefeituras municipais, secretarias municipais de meio ambiente e 
educação ou órgãos correlatos, Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Associação de Proprietários de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural de Mato Grosso do Sul (Repams), sindicatos rurais, Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (Cointa), comitês de bacias 
hidrográficas (Comitê do Rio Miranda, Comitê do Rio Ivinhema e Comitê Santana Aporé) e escritórios 
locais da Agraer, do Imasul e do Iagro. 

Além disso, os servidores locais do Imasul e da Agraer e, em alguns municípios, os técnicos da 
prefeitura, auxiliaram na divulgação dos cursos durante reuniões de conselhos municipais e para os 
seus contatos por telefone, WhatsApp e demais redes sociais. O município de Figueirão merece 
destaque porque a Prefeitura Municipal se empenhou no auxílio da divulgação do curso, veiculando o 
convite em rádio e também por meio de carro de som. 

A divulgação dos cursos em cada município também foi realizada de forma presencial, durante as 
ações de articulação e mobilização da meta nº 01, nas quais era dado destaque ao curso que seria 
realizado naquela localidade e à importância da participação. A equipe coordenadora deslocou-se 
para cada município alguns dias antes de cada evento e percorreu as instituições locais, tanto as 
instituições já contatadas durante a divulgação à distância para reforçar o convite, quanto 
instituições diversas visando melhorar a disseminação de informações sobre o Projeto e os cursos, 
como por exemplo: sindicatos dos trabalhadores rurais, sindicatos de trabalhadores sucroalcoleiros, 
câmaras municipais, ministério público (promotorias), instituições de ensino e pesquisa e veículos de 
comunicação, conforme descrito no item 2.1.2.  

A viagem de mobilização e articulação para Coxim foi realizada em novembro (conforme descrito na 
Tabela 03), durante a qual foi realizada a divulgação do Projeto, com ênfase nos seminários, e a 
entrega dos materiais (cartilhas e spots de rádio). Porém, a equipe de coordenação também se 
deslocou para Coxim em maio de 2018, alguns dias antes do curso, para reforçar a divulgação de 
forma presencial para instituições ligadas ao público alvo esperado (Prefeitura Municipal, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, escritório local da Agência Estadual de Defesa Sanitária e 
Animal - Iagro, Polícia Militar Ambiental e Sindicato Rural Patronal de Coxim). 

A divulgação presencial dos cursos somente não foi realizada nos municípios de Corumbá e Ladário, 
pois os cursos foram realizados nos municípios da região do Alto Taquari, foco das ações de 
recuperação de áreas degradadas visando conter o impacto na planície. Mesmo assim, a divulgação 
dos cursos à distância envolveu as instituições desses dois municípios, conforme já informado. 
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Dessa forma, no total a divulgação dos cursos envolveu 131 instituições. Destaca-se, ainda, que os 
técnicos dos escritórios da Agraer, em municípios onde ocorreriam os cursos, também contribuíram 
reforçando a divulgação para instituições locais e em suas redes sociais. O escritório da Agraer em 
Coxim merece destaque, pois foi extremamente atuante, auxiliando na divulgação às instituições e 
órgãos colegiados locais e também aos proprietários rurais da região. 

 

e) Organização e realização dos cursos 

Como os materiais dos participantes ficaram prontos no segundo semestre de 2017, os cursos foram 
agendados para o período de maio a agosto de 2018. Esse agendamento foi realizado com base na 
disponibilidade das duas instituições envolvidas na execução do Projeto (Imasul e Agraer). Os cursos, 
intitulados “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas”, foram realizados em sete municípios da 
região da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, conforme detalhado na tabela a seguir. 

 

Tabela 05 – Local e data de realização dos cursos da meta nº 02. 

Município Data 

Coxim 25/05/2018 

Pedro Gomes 27/07/2018 

Alcinópolis 03/08/2018 

Camapuã 10/08/2018 

São Gabriel do Oeste 17/08/2018 

Figueirão 24/08/2018 
Rio Verde de Mato Grosso  31/08/2018 

As atividades referentes à organização dos cursos foram divididas entre o Imasul e a Agraer, 
conforme acordado no Termo de Cooperação Técnica nº 03/2017. Ao Imasul, coube a divulgação dos 
cursos para as instituições pertinentes localizadas na área de atuação do Projeto e para os meios de 
comunicação de massa, a ministração do conteúdo sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR/MS), a 
contratação de serviço de fornecimento de almoço para participantes, o fornecimento de diárias aos 
ministrantes e organizadores do Imasul e da Agraer, e a organização logística de cada evento, que 
incluiu a organização do local das aulas teóricas, a produção, organização e distribuição de materiais 
aos participantes, o transporte e manutenção de equipamentos (tendas), o registro do evento, o 
registro de presença e a emissão de certificados aos participantes. Destaca-se que não foi possível 
contratar o serviço de fornecimento de almoço em Alcinópolis devido à impedimentos das empresas 
locais atenderem os normativos administrativos e legais do Estado. Em todas as demais localidades o 
almoço foi fornecido, conforme previsto no Projeto. Coube à Agraer a seleção dos locais das aulas 
teóricas, a seleção e preparo dos locais das atividades práticas a campo e a ministração do conteúdo 
do curso. A Agraer também apoiou o Imasul na divulgação dos cursos e na seleção e contato com 
restaurantes para fornecimento de almoço aos participantes, por meio dos escritórios locais situados 
em todos os municípios contemplados. 

Cada curso contou com carga horária de 8 horas-aula, divididas em quatro horas de teoria e quatro 
horas de prática. A programação dos cursos foi a mesma em cada um dos sete municípios atendidos, 
conforme a Tabela 06. 
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Tabela 06 – Programação dos Cursos para a Recuperação de Áreas Degradadas. 

Período matutino Período vespertino 
08h00 – Abertura  
08h15 – Palestra: Recuperação de áreas 
degradadas na Sub-bacia Hidrográfica do Rio 
Taquari - princípios básicos, legislação ambiental 
e técnicas (Agraer) 
11h00 – Palestra: Cadastro Ambiental Rural de 
Mato Grosso Do Sul - CAR-MS (Imasul) 
12h00 – Almoço 

13h00 – Atividade de campo com visita a áreas 
de recuperação do Projeto Taquari (Agraer) 
17h00 – Encerramento 

Os conteúdos referentes à Agraer foram ministrados por Oscar Serrou Camy Júnior, servidor da 
Gerência de Desenvolvimento Agrário lotado em Coxim/MS, que possui formação em Engenharia 
Agronômica pela Universidade Federal de Mato Grosso e especialização em Manejo de Solos do 
Cerrado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Os conteúdos referentes ao Imasul foram 
ministrados por servidores da Unidade de Cadastro Ambiental Rural (CAR/MS) da Gerência de 
Recursos Florestais. Paula Cristina de Lima Neto Santana, engenheira florestal pela Universidade 
Federal de Pernambuco, ministrou a palestra sobre o CAR em todos os municípios com exceção de 
São Gabriel do Oeste, onde foi realizada por Luan Silva do Nascimento, engenheiro agrônomo pela 
Universidade Anhanguera. 

Durante as atividades teóricas foram abordados os seguintes temas: o manejo integrado de 
microbacias; a bacia hidrográfica do Rio Taquari (características geográficas como declividade do 
solo, classes de solos, rede hidrográfica, sub-bacias, suas fragilidades e degradação ambiental); a 
legislação ambiental (incluindo novo Código Florestal Brasileiro); técnicas de recuperação de áreas 
degradadas (conservação de solo, recuperação de voçorocas, revegetação, etc.); a adequação de 
estradas rurais (técnicas e experiências); e, o Cadastro Ambiental Rural em Mato Grosso do Sul 
(CAR/MS). 

Durante as atividades práticas foram realizadas visitas a áreas rurais da microbacia trabalhada para 
conhecimento, discussão e reflexão sobre as técnicas e conteúdos apresentados nas atividades 
teóricas. As tendas foram montadas para fornecer abrigo aos participantes e as caixas térmicas foram 
utilizadas para o fornecimento de água doada aos participantes pela Empresa de Saneamento Básico 
de Mato Grosso do Sul (Sanesul). 

No início de cada curso os participantes receberam o kit com os materiais produzidos pelo Projeto. 
Porém, nos cursos realizados em Alcinópolis, Coxim e Pedro Gomes não foi possível distribuir a 
cartilha informativa do Projeto, que não estava finalizada na ocasião, tendo sido distribuída 
posteriormente. Além disso, a caneta do Projeto só foi distribuída durante o curso realizado em 
Coxim. Nos demais cursos não foi possível entregar a caneta devido à vedação dessas condutas 
durante o período eleitoral (ver item 2.1.1 - b.4), pois este material não pôde ser readequado devido 
às suas dimensões. Os certificados impressos foram preenchidos durante o evento e entregues aos 
participantes no encerramento de cada curso. Todos os cursos foram realizados na sexta-feira, por 
ser o dia da semana mais adequado à participação de produtores rurais. A seguir, será detalhada a 
realização de cada um dos sete cursos, em ordem cronológica. 
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Município: Coxim 

Data: 25/05/2018 

Número de participantes: 40 

Local das aulas teóricas: Auditório da Agraer 

Locais das atividades a campo: Chácara Ouro Branco e estrada vicinal com acesso pela BR 163 
(Microbacia do Córrego Criminoso) 

As fotos do curso estão apresentadas nas Figuras 17 a 20 e as listas presença no Anexo VIII. 

 

 

Figura 17 – Palestra da Agraer durante o “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Coxim 
(25/05/2018). 

 

 

Figura 18 – Palestra do Imasul durante o “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Coxim 
(25/05/2018). 
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Figura 19 – Montagem de tenda durante aula prática do “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” 
realizado em Coxim (25/05/2018). 

 

  

Figura 20 – Aulas práticas do “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Coxim 
(25/05/2018). 

 

Município: Pedro Gomes 

Data: 27/07/2018 

Número de participantes: 23 

Local das aulas teóricas: Sindicato Rural de Pedro Gomes 

Locais das atividades a campo: Sindicato Rural de Pedro Gomes 

 

As fotos do curso estão apresentadas nas Figuras 21 a 22 e as listas de presença no Anexo IX. 
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Figura 21 – “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Pedro Gomes em 27/07/2018 (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo): local; abertura; palestra da Agraer; e, palestra do Imasul 

 

  

Figura 22 – Atividades a campo durante o “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Pedro 
Gomes, em 27/07/2018. 
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Município: Alcinópolis 

Data: 03/08/2018 

Número de participantes: 15 

Local das aulas teóricas: Plenário da Câmara Municipal de Alcinópolis 

Locais das atividades a campo: Fazenda Três Irmãs (Microbacia do Córrego Pinguela) 

 

As fotos do curso estão apresentadas na Figura 23 e as listas de presença no Anexo X. 

 

 
 

  

Figura 23 – “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Alcinópolis, em 03/08/2018 (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo): local de realização das aulas teóricas; palestra da Agraer; e, local 
de realização das atividades a campo. 

 

Município: Camapuã 

Data: 10/08/2018 

Número de participantes: 25 

Local das aulas teóricas: Prefeitura Municipal 

Locais das atividades a campo: Fazenda Santa Verônica (Microbacia do Córrego Barroso) 
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As fotos do curso estão apresentadas na Figura 24 e as listas de presença no Anexo XI. 

 

  

  

  

Figura 24 – “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Camapuã, em 10/08/2018 (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo): abertura; palestra da Agraer; palestra do Imasul; dois locais de 
realização das atividades a campo; e, entrega de certificados. 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E 
AGRICULTURA FAMILIAR – SEMAGRO 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n – Parque dos Poderes 
Campo Grande – 79.031-902 Fone: (67) 3318-6005 

48 

 

Município: São Gabriel do Oeste 

Data: 17/08/2018 

Número de participantes: 12 

Local das aulas teóricas: Auditório da Prefeitura Municipal 

Locais das atividades a campo: Viveiro de Mudas Florestais de São Gabriel do Oeste 

 

As fotos do curso estão apresentadas na Figura 25 e as listas de presença no Anexo XII. 

 

  

  

Figura 25 – “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em São Gabriel do Oeste, em 
17/08/2018 (da esquerda para a direita e de cima para baixo): palestra da Agraer; palestra do Imasul; e, 
atividades práticas no Viveiro de Mudas Florestais. 
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Município: Figueirão 

Data: 24/08/2018 

Número de participantes: 17 

Local das aulas teóricas: Sindicato Rural 

Locais das atividades a campo: Chácara Surpresa (Microbacia do Córrego Rio Bonito) 

 

As fotos do curso estão apresentadas na Figura 26 e as listas de presença no Anexo XIII. 

 

  

  

Figura 26 – “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Figueirão, em 24/08/2018 (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo): palestra da Agraer; palestra do Imasul; e, realização das 
atividades a campo. 
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Município: Rio Verde de Mato Grosso  

Data: 31/08/2018 

Número de participantes: 62 

Local das aulas teóricas: Sindicato Rural 

Locais das atividades a campo: Fazenda Cabeceira do Rio Verde (Microbacia do Rio Verde) 

 

As fotos do curso estão apresentadas na Figura 27 e as listas de presença no Anexo XIV. 

 

  

  

Figura 27 – “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas” realizado em Rio Verde de MT, em 31/08/2018 (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo): abertura do curso; palestra da Agraer; chegada dos 
participantes no local da aula prática; e, local de realização das atividades a campo. 

 

Em conclusão, verifica-se a participação de 194 pessoas nos sete cursos realizados. Como era prevista 
a participação de 20 pessoas por município, totalizando 140 participantes, considera-se a execução 
desta meta um sucesso. Como os eventos eram gratuitos e abertos à comunidade, participaram os 
produtores rurais da região e também representantes de instituições de atuação local, como 
secretarias municipais, associações e sindicatos, estudantes universitários, professores, entre outros.
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2.3 Meta 03 – Capacitação para Implantação da Rede de Viveiros na Sub-bacia do Rio Taquari 

Esta meta contemplou a realização de um curso para gestores municipais visando à formação de mão 
de obra capacitada para a implantação, gerenciamento e operação de viveiros, coleta de sementes e 
produção de mudas. A capacitação de gestores municipais objetiva a formação de uma rede entre os 
municípios da região que apóie o Viveiro de Mudas Florestais de São Gabriel do Oeste na produção e 
fornecimento de mudas às atividades de recuperação de áreas degradadas, contribuindo para o 
atendimento de projetos de recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. Esta meta foi 
idealizada visando apoiar o Projeto “Produção de mudas de espécies florestais e frutíferas nativas - 
Implantação da Rede de Viveiros da Sub-bacia do Rio Taquari”, em execução pela Semagro, extinta 
Semade, que pretende melhorar a infraestrutura do viveiro municipal e aumentar a capacidade da 
produção de mudas. 

 

2.3.1 Atividade 01 – Curso sobre coleta de sementes e produção de mudas para gestores 
municipais 

 

a) Contratação de empresa especializada 

Em 2015, foi dada a abertura do Processo Licitatório nº 61/404.683/2015 na modalidade 
concorrência do tipo técnica e preço para contratação de serviço técnico especializado para 
capacitação de gestores municipais na coleta de sementes e produção de mudas para viveiros. Foi 
prevista a modalidade concorrência do tipo técnica e preço para esta contratação devido à natureza 
técnica e intelectual do serviço técnico especializado, conforme o Termo de Referência (TDR) 
elaborado pelo Imasul e com anuência da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do 
Ministério de Meio Ambiente (SRH/MMA). Em setembro de 2016, foi publicada a realização da 
Concorrência nº 002/2016 – Imasul para a contratação do serviço especificado. Tanto o Projeto 
quanto o procedimento licitatório foram divulgados no site do Imasul e replicados em outros sites de 
notícias (Anexo III). 

Este processo resultou em uma licitação deserta em 25/10/2016, conforme publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) nº 9.275 em 26/19/2016. A segunda tentativa, realizada em 22/12/2016, 
resultou na classificação da empresa Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda. – ME (DOE 
nº 9.341 de 01/02/2017). Após o resultado da avaliação das propostas técnicas e de preço, essa 
empresa foi vencedora da licitação. A homologação da concorrência e adjucação da empresa foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado nº 9.389 em 12 de abril de 2017, e o contrato com o Imasul foi 
assinado no dia 05/06/2017, publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.438 de 28/06/2017. 

Dessa forma, a empresa Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda. - ME foi responsável por 
ministrar o curso sobre coleta de sementes e produção de mudas para viveiros. O TDR elaborado 
previu a entrega de três produtos (Figura 28), conforme detalhado a seguir. Destaca-se que todos os 
materiais citados foram disponibilizados no Siconv. 
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Figura 28 – Produtos entregues pela empresa Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda. – ME, da 
esquerda para a direita: plano de trabalho, apostila e relatório final. 

 

a.1) Produto 01 – Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho foi entregue ao Imasul e aprovado dia 08/08/2017. Conforme previsto no termo 
de referência da contração da empresa, foram produzidas três vias impressas do plano de trabalho e 
uma versão digital, sendo que um exemplar de cada foi encaminhado à Concedente por meio do 
Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). O Plano de Trabalho contém a metodologia 
desenvolvida nas aulas teóricas e práticas, os critérios de avaliação do curso, a programação do 
curso, equipamentos e materiais necessários e a definição do conteúdo do material didático do 
curso. 

 

a.2) Produto 02 – Material didático a ser utilizado durante o curso  

Este material corresponde a uma apostila que aborda o conteúdo ministrado durante o curso, 
definido pelo Imasul em Termo de Referência, a saber: Cerrado e Bacia do Rio Taquari; coleta, 
herborização e identificação de material botânico; coleta, retirada e beneficiamento de sementes; 
tipos de semeadura e construção da sementeira; cuidados com mudas em viveiro; seleção das mudas 
para plantio no campo; exemplos de plantio e manuseio de espécies nativas de Cerrado; entre 
outros. A apostila foi entregue ao Imasul no dia 06/10/2017, conforme layout previamente aprovado, 
tendo sido disponibilizados 33 exemplares impressos e uma versão em formato digital. Um exemplar 
da apostila impressa e a versão digital foram encaminhadas à Concedente por meio do Ofício nº 
258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). A versão digital da apostila também foi inserida no site do 
Imasul e está disponível por meio do link: http://www.imasul.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2017/10/APOSTILA-CURSO-DE-VIVEIROS-2017.pdf. 

 

 

http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/APOSTILA-CURSO-DE-VIVEIROS-2017.pdf
http://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/APOSTILA-CURSO-DE-VIVEIROS-2017.pdf
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a.3) Produto 03 – Relatório de Execução do Curso 

Após a realização do curso a empresa entregou o relatório de execução ao Imasul, em atendimento 
ao Termo de Referência da contratação, que foi aprovado em 30/11/2017. O relatório contém todas 
as atividades realizadas durante o curso, fotos comprobatórias e a análise das fichas de avaliação do 
curso preenchidas pelos participantes, entre outros. Assim como foi feito para os demais materiais, 
um exemplar impresso e a versão digital foram encaminhados à Concedente por meio do Ofício nº 
258/DIDES/GAB/IMASUL (Anexo IV). 

 

b) Produção de material 

A apostila didática com o conteúdo do curso foi produzida pela empresa especializada contratada 
para ministrar o curso, conforme exposto no item a. Os demais materiais de apoio à realização do 
curso foram produzidos por meio da meta nº 01, sendo eles: bolsa de banners reutilizados, bloco de 
anotação, caneta, caneca, cartilha e certificado impresso. Constata-se que não foi possível distribuir a 
cartilha do Projeto durante o curso, uma vez que ela ainda não estava finalizada. Assim, depois de 
impressa, a cartilha foi entregue a todas as prefeituras e secretarias municipais para distribuição aos 
seus técnicos, que participaram deste curso, e também na região, conforme detalhado na meta nº 
01. 

 

c) Aquisição de equipamentos e materiais 

Foi prevista a aquisição de materiais e equipamentos para uso durante a capacitação em atividades 
práticas de coleta de sementes, sendo eles: um GPS Garmin Oregon 650 com kit veicular, dois 
podadores aéreos e dois cabos extensores. 

Em 2016 foi dada a abertura do processo nº 61/404701/2016 para aquisição do GPS Garmin Oregon 
650 com kit veicular (reaberto em 2017 com o nº 61/400130/2017) e o processo nº 61/404392/2016 
para aquisição dos podadores aéreos e cabos extensores. Estes processos resultaram em valores 
diferentes dos que haviam sido previamente orçados, de forma que foi necessário realizar o ajuste de 
Plano de Trabalho no Siconv no início de agosto de 2017. O valor do GPS resultou em valor maior do 
que o recurso originalmente previsto, e, portanto, foi necessária a solicitação de ajuste no Siconv 
com a complementação de recursos provindos dos rendimentos do Projeto, sendo inserido no Portal 
de Convênios Siconv por meio da criação da meta nº 05. 

Com isso, foi dado o devido encaminhamento dos processos citados. Os podadores e cabos 
extensores foram adquiridos e utilizados durante o curso. Entretanto, a empresa selecionada para 
entrega do GPS não entregou o produto, mesmo após diversas tentativas de resolução. Devido ao 
atraso resultante, não havia mais tempo hábil para a aquisição do GPS para uso nas ações do Projeto, 
não sendo possível adquirir este equipamento. Assim, durante as atividades práticas do curso foi 
utilizado um aparelho de GPS disponibilizado pela empresa contratada para ministrar a capacitação. 
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d) Divulgação do curso 

O público alvo desta capacitação eram os gestores municipais de nove municípios contemplados pelo 
Projeto, sendo eles: Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de 
Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Dessa forma, o Imasul entrou em contato com as 
respectivas prefeituras municipais e suas secretarias de meio ambiente para divulgar o Projeto e as 
informações sobre o curso, articulando e ressaltando a importância da participação dos gestores 
municipais nesta capacitação. As articulações institucionais foram realizadas via ofício, telefone e e-
mail. Ressalta-se que a realização do curso também foi divulgada no site do Imasul (Anexo III). 

 

e) Organização e realização do curso 

Em 19 de julho de 2017, o Imasul realizou uma reunião com representantes do Poder Municipal de 
São Gabriel do Oeste para articulação e obtenção de apoio na realização do curso no Viveiro de 
Mudas Florestais de São Gabriel do Oeste, que está sob a gestão da Prefeitura Municipal. A Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste manifestou o apoio à realização do curso e 
colocou-se à disposição para o fortalecimento das ações e políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável da região. Dessa forma, a Prefeitura Municipal viabilizou a realização do curso nas 
instalações do Viveiro Municipal de Mudas Florestais e em salas do pólo universitário em São Gabriel 
do Oeste, complexo vizinho ao viveiro. 

Assim, no dia 05 de setembro de 2017, foi realizada uma visita técnica ao Viveiro de Mudas Florestais 
de São Gabriel do Oeste/MS (Figura 29) para verificação das instalações existentes, materiais 
disponíveis, remanescentes vegetais próximos e espécies da flora local para o planejamento e 
organização das atividades previstas. Também participou desta visita a bióloga Vivian Almeida 
Assunção, representante da empresa Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda., contratada 
para ministrar o referido curso (Contrato nº 0004/2017/IMASUL), tendo viajado junto aos técnicos do 
Imasul. 

 

  

Figura 29 – Visita técnica ao Viveiro de Mudas Florestais de São Gabriel do Oeste/MS, realizada no dia 
05/09/2017, para verificação das instalações e planejamento do curso. 

 

Uma empresa foi contratada para fornecimento de coffee break duas vezes ao dia durante o curso e 
foram custeadas as diárias para os gestores municipais participarem do curso, conforme previsto no 
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Projeto. Além dos materiais já descritos (item b), o Imasul também produziu fichas de campo para 
uso durante as atividades práticas e fichas de avaliação da empresa contratada e do evento, além dos 
materiais administrativos referentes à logística do evento, como fichas de inscrição com programação 
e conteúdo programático, listas de presença, listas de entrega de certificados, entre outros. A 
programação do curso consta na Tabela 07. As prefeituras municipais receberam as informações 
sobre o curso e indicaram as pessoas para representar o município, tendo as inscrições sido 
realizadas via e-mail. 

 

Tabela 07 – Programação do Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros. 

 

Destaca-se que estava prevista a participação de três representantes de cada município, totalizando 
27 pessoas. A coordenação do Projeto recebeu a indicação e ficha de inscrição de 28 pessoas, 
representantes de 8 dos 9 municípios almejados. Apenas o município de Sonora não encaminhou 
nenhum representante para participar do curso. Porém, alguns dos inscritos informaram a 
necessidade de cancelar sua inscrição previamente ao evento, de forma que permaneceram inscritos 
18 representantes de cinco municípios. Com isso, foram abertas vagas para outros interessados dos 
municípios almejados e também para técnicos do Imasul e da Polícia Militar Ambiental. Por fim, 
destaca-se que apenas os representantes das prefeituras alvo desta capacitação tiveram diárias 
custeadas por intermédio do Projeto. 

O curso, intitulado “Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros”, foi 
realizado em São Gabriel do Oeste/MS no período de 24 a 26 de outubro de 2017. As aulas 
ocorreram nas instalações do Viveiro Municipal de Mudas Florestais e em salas do pólo universitário 
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em São Gabriel do Oeste, localizado na mesma área, com apoio da Prefeitura Municipal. O curso foi 
ministrado pela empresa Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda. - ME e teve 24 horas-
aula, divididas em três dias com atividades teóricas e práticas.  

O curso contou com 24 participantes, representantes dos municípios de Alcinópolis, Coxim, Figueirão, 
Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste, além de servidores do Imasul e da PMA. As listas 
de presença encontram-se no Anexo XV. Todos os participantes receberam um kit de materiais do 
Projeto, contendo: bolsa, bloco de anotações, apostila, caneta e caneca. Os certificados foram 
entregues aos participantes no final do curso. 

A abertura do curso (Figuras 30 e 31) deu-se na manhã do dia 24/10/2017, às 08h00min, com 
pronunciamento dos seguintes: Andréa Carvalho Macieira (Coordenadora Técnica do Projeto); 
Ricardo Eboli Goncalves Ferreira (Diretor-Presidente do Imasul); Jeferson Tomazoni (Prefeito 
Municipal de São Gabriel do Oeste). Também estavam presentes, além dos técnicos participantes do 
curso, Eliane Crisóstomo Dias Ribeiro de Barros (Coordenadora Geral do Projeto), Mário Alberto 
Kruger (Prefeito Municipal de Rio Verde de MT) e Dalmy Crisóstomo da Silva (Prefeito Municipal de 
Alcinópolis). Após a abertura, deu-se início às aulas, que foram ministradas pelos instrutores Vivian 
Almeida Assunção (Bióloga, Mestre em Biologia Vegetal e Doutora em Botânica) e Paulo Alexandre 
Bogiani (Biólogo, Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e Mestre em 
Ecologia e Conservação), representantes da Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda. – ME. 

As aulas teóricas do curso foram realizadas em uma sala do pólo universitário em São Gabriel do 
Oeste, complexo vizinho ao viveiro (Figuras 32 e 33). As atividades práticas de coleta a campo foram 
realizadas em remanescente vegetal próximo da cidade de São Gabriel do Oeste (Figuras 34 e 35). O 
trabalho laboratorial foi realizado no pólo universitário (Figura 36). As demais atividades práticas, 
como a prática de quebra de dormência de sementes, semeadura em tubetes, construção da 
sementeira e técnicas de plantio, foram realizadas nas instalações do Viveiro Municipal (Figuras 37 a 
39). 

 

  

Figura 30 – Fala da Coordenadora Técnica (à esquerda) e do Prefeito de São Gabriel do Oeste (à direita) 
durante a abertura do Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, em 24/10/2017. 
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Figura 31 – Fala do Diretor-Presidente do Imasul (à esquerda) e entrega do material do curso às autoridades 
presentes (à direita) durante a abertura do Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para 
Viveiros, em 24/10/2017. 

 

  

Figura 32 – Aulas teóricas durante o Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, 
realizado em São Gabriel do Oeste/MS, no período de 24 a 26 de outubro de 2017. 

 

  

Figura 33 – Aulas teóricas durante o Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, 
realizado em São Gabriel do Oeste/MS, no período de 24 a 26 de outubro de 2017. 
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Figura 34 – Coleta florística em campo nativo durante visita a remanescente vegetal próximo da cidade de São 
Gabriel do Oeste, realizada em 25/10/2017. 

 

  

Figura 35 – (à esquerda) Coleta florística em campo nativo com podador e cabo extensor adquiridos pelo 
Projeto, realizada durante Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, em 
25/10/2017; (à direita) local de realização da visita a remanescente vegetal para coleta florística, durante o 
Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, em 25/10/2017. 
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Figura 36 – Trabalho laboratorial para manuseio do material coletado, herborização e classificação dos 
espécimes, durante o Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, no dia 25/10/2017. 

  

Figura 37 – Atividades práticas (quebra de dormência de sementes e semeadura em tubetes) realizadas no 
viveiro durante o Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, no dia 26/10/2017. 
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Figura 38 – Atividades práticas (quebra de dormência de sementes e semeadura em tubetes) realizadas no 
viveiro durante o Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, no dia 26/10/2017. 

 

 
 

Figura 39 – Atividades práticas (construção da sementeira e técnicas de plantio) realizadas no viveiro durante o 
Curso sobre Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros, no dia 26/10/2017. 
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2.4 Meta 04 – Seminário Final 

Esta meta contemplou a realização de dois seminários técnicos visando promover a divulgação das 
atividades desenvolvidas e o intercâmbio de informações e experiências de manejo integrado de 
microbacias. Nesta meta também foram previstas viagens da coordenação do Projeto a Brasília-DF 
para planejamento, articulação das atividades e discussão de metodologias entre as equipes do 
Imasul e da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério de Meio Ambiente 
(SRH/MMA). Assim sendo, foram realizadas duas viagens a Brasília para realização de reuniões no 
Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas. 

A primeira reunião, realizada no dia 19/08/2015, teve como objetivo a discussão da atualização do 
plano de trabalho do Projeto proposto pelo Imasul. Nesta reunião participaram Ronaldo Costa 
(analista ambiental) e Renato Saraiva Ferreira (Diretor de Revitalização de Bacias Hidrográficas), pela 
Concedente (SRH/MMA), e Andréa Carvalho Macieira (analista ambiental e coordenadora técnica do 
Projeto), Eliane Maria Garcia (Chefe da Unidade de Educação Ambiental à época) e Eliane Crisóstomo 
Dias Ribeiro de Barros (Gerente de Desenvolvimento e Modernização à época e Coordenadora Geral 
do Convênio), pelo Convenente (Imasul). Para realização desta viagem foram custeadas diárias e 
passagens aéreas para a coordenadora técnica. A lista de presença da reunião está no Anexo XVI. 

A segunda reunião, realizada no dia 28/12/2016, teve como objetivo a apresentação do andamento 
dos trabalhos pela equipe técnica do Imasul, a análise da continuidade do Convênio, a repactuação 
do Plano de Trabalho/Cronograma de Execução e nivelamento de informações, solicitada pela 
SHR/MMA. Nesta reunião participaram Josana de Oliveira Lima Esser (analista ambiental) e Henrique 
Pinheiro Veiga (Gerente do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas), pela Concedente 
(SRH/MMA), e Andréa Carvalho Macieira (analista ambiental e coordenadora técnica do Projeto) e 
Eliane Crisóstomo Dias Ribeiro de Barros (Gerente de Desenvolvimento e Modernização à época e 
Coordenadora Geral do Convênio), pelo Convenente (Imasul). Para realização desta viagem foram 
custeadas diárias e passagens aéreas para as servidoras do Imasul. A lista de presença da reunião 
está no Anexo XVII. 

A realização dos seminários será detalhada a seguir. 

 

2.4.1 Atividade 01 – Seminário final 

 

a) Produção de material 

Os materiais de apoio à realização dos seminários foram produzidos por meio da meta nº 01, 
conforme exposto no item 2.1, sendo eles: bolsa de banners reutilizados, bloco de anotação, caneta, 
caneca, cartilha e revista educomunicativa. Destaca-se que a revista educomunicativa foi produzida 
para distribuição durante os seminários e para demais instituições da região (conforme detalhado no 
item 2.1.1 – b.8). Os certificados foram produzidos em formato digital e encaminhados via e-mail 
após o evento. 
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b) Divulgação dos seminários 

Primeiramente, a realização dos seminários foi divulgada durante as visitas de articulação e 
mobilização comunitária conforme descrito na meta nº 01. Este tema compôs os folders utilizados 
durante a mobilização e também foi informado durante as entrevistas em rádio. Além disso, as 
viagens de mobilização e articulação para Coxim e Corumbá foram realizadas em novembro, o que 
possibilitou dar um enfoque maior nos seminários durante as visitas presenciais nesses municípios 
onde foram realizados os seminários. 

Outra forma de divulgação nos meios de comunicação de massa foi a publicação de matérias 
jornalísticas nos sites do governo, que foram replicadas em diversos outros sites de notícia (Anexo 
III). A abertura das inscrições também foi divulgada por meio de notícia no site do Imasul, o que 
resultou na inscrição de 40 pessoas em cada evento nos dois primeiros dias de divulgação. 

Além disso, a divulgação dos seminários foi intensificada com uma a duas semanas de antecedência, 
junto à abertura das inscrições, com o envio de e-mails com o detalhamento dos eventos, incluindo a 
programação, as formas e os prazos para inscrição. Foram contatadas 108 instituições públicas e 
privadas com atuação nos municípios de atuação do Projeto, como secretarias municipais de 
educação, meio ambiente e produção, conselhos municipais, escritórios locais de órgãos estaduais 
(Iagro, Agraer e Imasul), instituições de ensino e pesquisa (AEMS-Associação de Ensino e Cultura de 
Mato Grosso do Sul, IFMS-Instituto Federal de MS, UFMS-Universidade Federal de MS, UEMS-
Universidade Estadual de MS, FIC-Faculdades Integradas de Cassilândia, FIPAR-Faculdades Integradas 
de Paranaíba, IES Funlec-Inst. de Ensino Superior da Funlec, UFGD-Universidade Federal da Grande 
Dourados, Universidade Anhanguera UNIDERP e Unigran), Cointa, Repams, Embrapa, Famasul, Senar, 
sindicatos rurais e outras associações e organizações da sociedade civil, como Instituto Homem 
Pantaneiro, Coalizão Rios Vivos e Ecoa - Ecologia e Ação. Por fim, ressalta-se que os técnicos da 
Agraer auxiliaram reforçando a divulgação dos seminários na região. 

 

c) Organização e realização dos seminários 

Após o levantamento dos locais adequados à realização dos eventos e verificação da disponibilidade 
de datas, foram selecionados os seguintes locais: Centro de Convenções do Pantanal de Corumbá 
Miguel Gómez, com capacidade de 160 lugares, localizado na Rua Domingos Sahib, nº 570 – Porto 
Geral, Corumbá/MS; e, Câmara Municipal, com capacidade de 150 lugares, localizada na Rua João 
Pessoa, nº 130 – Centro, Coxim/MS. O Centro de Convenções do Pantanal forneceu a infraestrutura 
para o evento, porém o fornecimento de água aos participantes foi viabilizado com o apoio da 
Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O equipamento de sistema áudio 
visual foi cedido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Pantanal), que também 
disponibilizou um técnico especializado para manuseá-lo. A Câmara Municipal de Coxim forneceu a 
infraestrutura para o evento, incluindo a água para os participantes e o sistema de som. A projeção 
das palestras foi realizada com equipamentos da Agraer e do Imasul. 

O tema dos seminários foi “Recuperação De Áreas Degradadas Com Enfoque No Manejo Integrado 
Da Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio Taquari”. Os eventos foram realizados com o objetivo de 
aprofundar o debate sobre a recuperação de áreas degradadas, de apresentar os resultados de ações 
de recuperação já conquistados na região e de engajar o público alvo para a realização de futuras 
ações em prol da continuidade do processo de recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E 
AGRICULTURA FAMILIAR – SEMAGRO 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n – Parque dos Poderes 
Campo Grande – 79.031-902 Fone: (67) 3318-6005 

63 

Em cada evento foi planejada uma mesa-redonda, para a qual foram convidados um representante 
do Imasul, um representante da Agraer e dois representantes de instituições de ensino e pesquisa de 
renome e com vasta experiência na área. O seminário em Corumbá foi realizado no dia 26 e, em 
Coxim, no dia 30/11/2018. A programação de cada seminário consta nas Tabelas 08 e 09. 

 

Tabela 08 – Programação do seminário realizado no dia 26/11/2018 em Corumbá/MS. 

13:30 – Credenciamento 

14:00 – Abertura 

Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 
Josana de Oliveira Lima Esser 
Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SRH/MMA) 

14:15 – Mesa-redonda “Recuperação de áreas degradadas com enfoque no manejo da Bacia 
Hidrográfica do Rio Taquari” 

➢ Gestão ambiental em Mato Grosso do Sul: atividades e projetos executados na Sub-
Bacia Hidrográfica do Rio Taquari e implantação e gestão do Cadastro Ambiental 
Rural de Mato Grosso Do Sul (CAR/MS) 

Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

➢ A Recuperação de Áreas Degradadas no Manejo de Microbacias Hidrográficas 
Oscar Serrou Camy Júnior 
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do MS (AGRAER) 

➢ Adequação ambiental da propriedade rural e o Projeto de Recuperação de Áreas (PRA) 
José Felipe Ribeiro 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Solos) 

17:00 – Debate 

17:30 – Encerramento 

 

Tabela 09 – Programação do seminário realizado no dia 30/11/2018 em Coxim/MS. 

07:30 – Credenciamento 

08:00 – Abertura 

Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

08:30 – Mesa-redonda “Recuperação de áreas degradadas com enfoque no manejo da Bacia 
Hidrográfica do Rio Taquari” 

Mediação:    Thais Barbosa Azambuja Caramori 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 
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➢ Gestão ambiental em Mato Grosso do Sul: atividades e projetos executados na Sub-
Bacia Hidrográfica do Rio Taquari e implantação e gestão do Cadastro Ambiental 
Rural de Mato Grosso Do Sul (CAR/MS) 

Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

➢ A Recuperação de Áreas Degradadas no Manejo de Microbacias Hidrográficas 
Oscar Serrou Camy Júnior 
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do MS (AGRAER) 

➢ Adequação ambiental da propriedade rural e o Projeto de Recuperação de Áreas 
(PRA) 

José Felipe Ribeiro 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Solos) 

➢ Metodologias mais promissoras, em termos de custo/eficiência, para a Restauração 
de Florestas Ciliares 

Ricardo Ribeiro Rodrigues 
Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ/USP) 

11:45 – Debate 

12:00 – Encerramento 

 

José Felipe Ribeiro é biólogo, possui doutorado em Ecologia pela University of California (DAVIS) e é 
pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, atuando no momento na Embrapa 
Cerrados em Brasília-DF. Ricardo Rodrigues atua como chefe do Departamento de Ciências Biológicas 
desde 2001 e é coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal 
(LERF/LCB/ESALQ/USP), em Piracicaba/SP, onde realiza o Programa de Adequação Ambiental e 
Agrícola de Propriedades Rurais. Também é orientador na pós-graduação da Universidade Estadual 
de Campinas (programa Biologia Vegetal) e na Universidade de São Paulo (programas: Recursos 
Florestais e Ecologia Aplicada). 

Conforme previsto no Projeto, foram custeadas as passagens aéreas e diárias para viabilizar a 
participação dos palestrantes provenientes de outros estados. Destaca-se que o palestrante da 
ESALQ participou apenas do seminário em Coxim porque não tinha disponibilidade para viajar a 
Corumbá devido a outras demandas já agendadas. Para os demais palestrantes e para a equipe 
realizadora do evento foram custeadas diárias. O deslocamento dentro do estado foi realizado pelo 
Imasul em veículos oficiais. 

Foram contatadas diversas empresas em cada município para viabilizar o fornecimento de coffee 
break durante os seminários, conforme previsto no Projeto. Não foi possível contratar os serviços 
devido à impedimentos das empresas locais atenderem os normativos administrativos e legais do 
Estado. 

A inscrição para os seminários foi disponibilizada via formulário online, elaborado no site da Google 
por meio da ferramenta gratuita de criação de formulários e pesquisas (Anexo XVIII). A ferramenta 
permite, ainda, controlar o período em que o formulário fica disponível. Com isso, as inscrições 
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ficaram abertas no período de 06 a 20 (para Corumbá) e de 06 a 22 (para Coxim) de novembro de 
2018. Isso permitiu à coordenação o controle das inscrições, dos lugares e materiais disponíveis e o 
envio de confirmação para os inscritos. As vagas remanescentes foram disponibilizadas para inscrição 
nos locais dos eventos antes do seu início. 

No total, 84 pessoas se inscreveram por meio do formulário online no seminário realizado em 
Corumbá. Destas, 49 compareceram ao evento e 9 pessoas se inscreveram presencialmente, 
totalizando 58 participantes. As fotos do evento estão apresentadas nas Figuras 40 a 42 e a lista de 
presença consta no Anexo XIX. 

No seminário realizado em Coxim, 92 pessoas se inscreveram por meio do formulário online. Destas, 
42 compareceram ao evento e 23 pessoas se inscreveram presencialmente, totalizando 65 
participantes. As fotos do evento estão apresentadas nas Figuras 43 a 47 e a lista de presença consta 
no Anexo XX. 

 

 

Figura 40 – Mesa-redonda de abertura do Seminário “Recuperação De Áreas Degradadas Com Enfoque No 
Manejo Integrado Da Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio Taquari”, realizado em Corumbá/MS, em 26/11/2018. 
Foto cedida pela Embrapa Pantanal. 
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Figura 41 – Seminário “Recuperação De Áreas Degradadas Com Enfoque No Manejo Integrado Da Sub-Bacia 
Hidrográfica Do Rio Taquari”, realizado em Corumbá/MS, em 26/11/2018, sendo (da esquerda para a direita e 
de cima para baixo): credenciamento dos participantes e entrega do material do evento; composição da mesa 
de abertura do evento; pronunciamentos iniciais; palestra de Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira (Imasul); 
palestra de Oscar Serrou Camy Júnior (Agraer); e, palestra de José Felipe Ribeiro (Embrapa Cerrados). 
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Figura 42 – Seminário realizado em Corumbá/MS, em 26/11/2018, sendo (da esquerda para a direita e de cima 
para baixo): debates técnicos; e, sorteio de materiais técnicos e didáticos para os participantes. 

  

Figura 43 – Inscrição e credenciamento dos participantes (à esquerda) e cerimonial (à direita) do Seminário 
realizado em Coxim/MS, em 30/11/2018. 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E 
AGRICULTURA FAMILIAR – SEMAGRO 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n – Parque dos Poderes 
Campo Grande – 79.031-902 Fone: (67) 3318-6005 

68 

 

  

Figura 44 – Inscrição e credenciamento dos participantes (acima e à esquerda) e cerimonial (abaixo, à direita) 
do Seminário realizado em Coxim/MS, em 30/11/2018. 

 

 

Figura 45 – Mesa-redonda do Seminário “Recuperação De Áreas Degradadas Com Enfoque No Manejo 
Integrado Da Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio Taquari” realizado em Coxim/MS, em 30/11/2018. 
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Figura 46 – Palestra de Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira, Diretor-Presidente do Imasul (à esquerda), e de Oscar 
Serrou Camy Júnior, da Agraer (à direita), durante o Seminário “Recuperação De Áreas Degradadas Com 
Enfoque No Manejo Integrado Da Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio Taquari”, em Coxim/MS, em 30/11/2018. 

 

 

  

Figura 47 – Palestra de José Felipe Ribeiro da Embrapa Cerrados (à esquerda) e de Ricardo Ribeiro Rodrigues 
da ESALQ/USP (à direita) durante o Seminário “Recuperação De Áreas Degradadas Com Enfoque No Manejo 
Integrado Da Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio Taquari”, em Coxim/MS, em 30/11/2018. 

 

2.5 Meta 05 – Aquisição de Equipamentos 

Esta meta foi inserida no Portal de Convênios Siconv (atual Plataforma +Brasil) para viabilizar compra 
de equipamentos inseridos nas metas 01 e 02 por meio da complementação dos valores, conforme já 
descrito nos itens 2.1.2 – a e 2.2.1 – b. 
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2.6 Meta 06 – Capacitação Técnica para Servidores do Imasul e da Agraer 

Esta meta contemplou a participação de servidores do Imasul e da Agraer em capacitação técnica 
visando seu aprimoramento profissional e, consequentemente, a melhoria dos serviços prestados à 
sociedade. A meta nº 06 não estava prevista no Convênio, originalmente, porém, as demais metas 
foram executadas e cumpridas com sucesso e a administração e eficiência na coordenação do projeto 
permitiram que a sua execução ocorresse com custo abaixo do previsto no Plano de Trabalho. 

Dessa forma, o Imasul solicitou prorrogação do Convênio para o uso do saldo remanescente na 
execução de uma nova meta de capacitação de servidores. Assim, com a aprovação do Governo 
Federal, o Convênio foi prorrogado até 08 de abril de 2020. Foi prevista a participação de servidores 
do Imasul e também da Agraer em curso técnico visando o planejamento ambiental para prevenção 
de impactos, a recuperação de áreas degradadas e o monitoramento de áreas em processo de 
restauração, de forma que os conhecimentos adquiridos contribuam com a preservação e 
conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio 
Taquari. Destaca-se que os servidores da Agraer foram inseridos nessa meta devido à instituição ser 
parceira do projeto, conforme o Termo de Cooperação Técnica nº 03-2017, firmado entre o Imasul e 
a Agraer para execução de capacitação de proprietários rurais correspondente à meta nº 2 do 
“Projeto de Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Taquari”. 

 

2.6.1 Atividade 01 – Viabilização da participação de servidores em capacitação técnica 

 

a) Atividades logísticas 

Para atingir a capacitação de servidores nos temas propostos neste projeto, foi viabilizada a 
participação destes na “Capacitação de Técnicos Ambientais para Adequação Ambiental das 
Propriedades e Atividades de Restauração”, uma realização do Laboratório de Ecologia e Restauração 
Florestal (LERF) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), em parceria com a 
Bioflora Tecnologia da Restauração. A ESALQ é uma instituição pública de ensino e pesquisa, 
vinculada à Universidade de São Paulo (USP), com renomada atuação na área de restauração florestal 
e adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais, que visa ao avanço contínuo da ecologia da 
restauração por meio de projetos de pesquisa e/ou extensão e de atividades didáticas em cursos de 
graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento. 

Em atendimento a este Convênio, o Imasul foi responsável pelo pagamento da inscrição de 46 
servidores na capacitação citada, conforme previsto na Plataforma +Brasil. Desses, 32 servidores 
estão lotados no Imasul e 14 estão lotados na Agraer (Anexo XXI). 

Além disso, visando viabilizar a participação dos servidores lotados no interior do estado, que não 
residem em Campo Grande-MS, foram disponibilizadas diárias para o custeio de despesas com 
hospedagem e alimentação ao município de realização do curso. Como resultado, foram pagas diárias 
a 15 servidores, sendo 7 do Imasul (representantes dos escritórios regionais de Bonito, Costa Rica, 
Coxim e Dourados) e 8 da Agraer (representantes dos escritórios regionais de Angélica, Costa Rica, 
Coxim, Eldorado, Iguatemi, Mundo Novo e Naviraí). 
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b) Capacitação 

A “Capacitação de Técnicos Ambientais para Adequação Ambiental das Propriedades e Atividades de 
Restauração” teve carga horária de 24 horas e foi realizada no período de 09 a 11/12/2019 no 
Auditório do Imasul, localizado na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n, Parque dos 
Poderes, Campo Grande, MS. No total, a capacitação contou com mais de 60 participantes, incluindo 
os que tiveram sua inscrição paga por meio deste Convênio e os demais. As listas de presença do 
evento estão apresentadas no Anexo XXII. 

Para ministrar o evento, a ESALQ trouxe palestrantes de renome a Mato Grosso do Sul, como André 
Gustavo Nave e Ricardo Ribeiro Rodrigues. André Gustavo Nave é engenheiro agrônomo formado 
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP), 
Mestre em Ciências Florestais e Doutor em Recursos Florestais pela USP, possui 27 anos de 
experiência na área de restauração florestal, com ênfase em programa de adequação ambiental de 
propriedades rurais, é gerente do Programa de Adequação Ambiental do Laboratório de Ecologia e 
Restauração Florestal da ESALQ/USP desde 2000, realiza vários cursos de restauração florestal em 
todo Brasil e em países no exterior como Colômbia, Paraguay, Rwanda e Moçambique, e possui 
vários trabalhos científicos e capítulos de livros publicados. 

Ricardo Ribeiro Rodrigues é biólogo formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com 
mestrado em Biologia Vegetal e doutorado em Biologia Vegetal pela mesma universidade, é 
professor titular e pesquisador da Universidade de São Paulo (ESALQ) desde 2001, atua na área de 
Ecologia e Restauração Florestal e é coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal 
(LERF/LCB/ESALQ/USP), onde realiza o Programa de Adequação Ambiental e Agrícola de 
Propriedades Rurais, é orientador na pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas 
(programa Biologia Vegetal) e na Universidade de São Paulo (programas: Recursos Florestais e 
Ecologia Aplicada), possui quase 200 publicações em periódicos, e, nos últimos anos (2010-2017), 
atuou como membro do Grupo Especial da SBPC e ABC, para melhoria do Código Florestal Brasileiro, 
com várias incursões na Câmara Federal, no Senado Federal, no Executivo Federal e no STF. 

Assim, verifica-se que essa capacitação trouxe uma oportunidade para os servidores participarem de 
um evento com ministrantes de renome nacional e com notória especialização na área ambiental, 
assim como vasta experiência nos temas constantes do evento, se tornando um evento único em 
Mato Grosso do Sul. O curso foi de especial importância para o Imasul e a Agraer por sua atuação na 
área ambiental e serviços prestados à sociedade, de forma que essa capacitação forneceu subsídios 
para melhorar o atendimento de suas atribuições e a execução de suas atividades institucionais. 

A capacitação teve como objetivo o treinamento de técnicos ambientais para elaboração, 
implantação e monitoramento de um Programa de Adequação Ambiental, visando à conservação e a 
restauração de florestas naturais. Entre os temas trabalhados, destaca-se: a realização do diagnóstico 
ambiental de unidades atuais de produção e a caracterização ambiental dessas unidades; a definição 
das ações de recuperação de cada situação do zoneamento ambiental com enfoque na indução e 
manejo do potencial de regeneração natural dessas áreas; a escolha das espécies a serem usadas na 
recuperação; a marcação de matrizes para coleta de sementes e produção de mudas nativas; e, a 
implantação, manutenção e monitoramento de áreas restauradas. 
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O curso (Figura 48) iniciou-se com o ministrante Ricardo Ribeiro Rodrigues, que durante o dia 09 e a 
manhã do dia 10 palestrou sobre os seguintes conteúdos: apresentação do histórico de restauração 
no Brasil; apresentação do programa de adequação ambiental; base conceitual para restauração 
ecológica; ações de restauração (indução e/ou condução da regeneração natural, adensamento, 
enriquecimento, nucleação, semeadura direta, transplante de banco de sementes, de plântulas e 
plantio total); e, potencial econômico dos plantios de restauração. Em seguida, o ministrante André 
Gustavo Nave palestrou durante a tarde do dia 10 e o dia 11, abordando os seguintes conteúdos: 
procedimentos operacionais para execução das ações de restauração (estrutura, mão-de-obra, 
ferramentas, etc.); produção de sementes e mudas nativas; e, avaliação e monitoramento de áreas 
em processo de restauração. 

 

  

 

Figura 48 – “Capacitação de Técnicos Ambientais para Adequação Ambiental das Propriedades e Atividades de 
Restauração”, realizado em Campo Grande/MS, no período de 09 a 11/12/2019, sendo (da esquerda para a 
direita e de cima para baixo): aula de Ricardo Ribeiro Rodrigues (ESALQ/USP); aula de André Gustavo Nave 
(ESALQ/USP); e, apresentação de vídeos de experiências práticas e seus resultados. 
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A capacitação de servidores permitiu suprir demandas locais e agregaram maior valor ao Projeto, 
enriquecendo as atividades já realizadas e estimulando a continuidade de ações em prol da 
recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, uma vez que os servidores atuarão 
como disseminadores de conhecimento e técnicas nos municípios, junto à população residente. A 
capacitação também impactará na melhoria dos serviços prestados à sociedade, pois proveu os 
servidores de melhores condições quanto ao atendimento de suas atribuições e quando da execução 
de suas atividades de gestão ambiental. 

O evento foi muito elogiado por todos os participantes. Foi aplicada uma pesquisa para avaliação do 
curso, na qual foi avaliada a organização do evento, o desenvolvimento do conteúdo proposto, a 
distribuição de carga horária, as instalações e recursos utilizados, o aproveitamento pessoal do 
participante, a aplicação dos conhecimentos na prática profissional, a análise dos instrutores, clareza 
e objetividade ao expor o assunto, habilidade na utilização de métodos e técnicas de ensino, 
conhecimento da matéria e comunicação. A nota média de todos os itens ficou acima de 9 e nota 
geral do evento foi de 9,6. Além disso, a maioria dos participantes destacou o conhecimento e 
experiência profissional dos palestrantes. 

Por solicitação do Imasul, os ministrantes forneceram todas as apresentações utilizadas, que foram 
disponibilizadas aos participantes por meio do site do Imasul, nas páginas do setor de educação 
ambiental e também na página deste projeto (Anexo 06), podendo ser acessada por meio do link: 
https://www.imasul.ms.gov.br/educacao-ambiental-2/capacitacao-de-tecnicos-ambientais-para-
adequacao-ambiental-de-propriedades/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imasul.ms.gov.br/educacao-ambiental-2/capacitacao-de-tecnicos-ambientais-para-adequacao-ambiental-de-propriedades/
https://www.imasul.ms.gov.br/educacao-ambiental-2/capacitacao-de-tecnicos-ambientais-para-adequacao-ambiental-de-propriedades/
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do detalhamento exposto, verifica-se que todas as metas do Projeto “Capacitação para o 
Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Taquari” foram executadas com sucesso. Foi realizada a 
articulação e o envolvimento das comunidades locais por meio de visitas presenciais nos onze 
municípios de atuação do Projeto. Além disso, os materiais audiovisuais produzidos serviram como 
apoio para a divulgação das ações previstas e possibilitaram a difusão de práticas e propostas de 
recuperação e conservação ambiental e informações de utilidade pública, assim como notícias 
jornalísticas socioambientais da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Taquari. 

Os eventos realizados visaram capacitar e envolver a população residente nos municípios 
pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Taquari em processos que busquem novas formas de 
conduta voltadas à preservação e conservação dos recursos naturais. Os cursos para produtores 
rurais permitiram a sensibilização destes para o desenvolvimento de ações de recuperação de áreas 
degradadas, com enfoque no manejo integrado de microbacias, demonstrando a necessidade de 
intervenções ambientais na região. O curso para gestores municipais permitiu demonstrar a 
importância da produção de mudas para atividades de recuperação de áreas degradadas, 
estimulando-os à formação de uma rede para identificação de árvores matrizes na região e ampliação 
da coleta de sementes para destinação ao Viveiro de Mudas Florestais de São Gabriel do Oeste/MS. 

Os seminários realizados em Corumbá e Coxim envolveram pessoas de diversas áreas, como gestores 
públicos, produtores rurais, pescadores, professores, estudantes, consultores ambientais, jornalistas, 
entre outros, possibilitando a promoção e o aprofundamento dos debates técnicos sobre a situação 
ambiental da região e estimulando a busca de formas de continuidade do processo de recuperação 
da bacia hidrográfica. E, por último, a capacitação de técnicos ambientais constituiu uma 
oportunidade para os servidores do Imasul e da Agraer participarem de um evento único em Mato 
Grosso do Sul, com ministrantes de renome nacional e com notória especialização na área ambiental. 
O evento forneceu uma base conceitual e prática para a realização de diagnóstico ambiental de 
unidades atuais de produção com enfoque na indução e manejo do potencial de regeneração natural 
dessas áreas, o que impactará na melhoria dos serviços prestados à sociedade, provendo os 
servidores de melhores condições de atendimento das suas atribuições relacionadas à gestão 
ambiental. Além disso, torna-se mais um estímulo à continuidade de ações em prol da recuperação 
ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, uma vez que os servidores atuarão como 
disseminadores de conhecimento e técnicas, nos municípios, junto à população residente. 

Em conclusão, verifica-se que o Projeto “Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia 
do Rio Taquari” beneficiou diretamente 387 pessoas, que participaram dos cursos e seminários 
descritos. Considerando os conteúdos divulgados por meio de internet, rádio e materiais impressos, 
estima-se que o número de pessoas atingidas indiretamente seja bem maior. Além disso, por meio da 
articulação comunitária, mais de 140 instituições foram envolvidas nas ações do Projeto. Entre elas, 
destacam-se os meios de comunicação de massa, cujo envolvimento permitiu a ampliação do público 
alvo atingido por meio da difusão de informações que visam à sensibilização da população local 
quanto à importância da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari e da sua participação para a preservação e 
conservação dos recursos naturais, visando assegurar a sustentabilidade fundamentada no equilíbrio 
social, econômico e ambiental. 
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ANEXO I 

 
Decreto nº 14.209, de 15 de junho de 2015, que institui o Grupo 

de Assessoramento Técnico e de Gestão para o acompanhamento 
e execução dos contratos de repasse e convênios firmados com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
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ANEXO II 

 
Decreto “P” nº 3.585, de 20 de julho de 2015, que designa os 

representantes do Grupo de Assessoramento Técnico e de Gestão 
para a execução dos Contratos de Repasse e Convênio citados no 

Decreto nº 14.209
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ANEXO III 
 

Publicação de notícias jornalísticas em sites do Governo e veículos 
de comunicação no estado
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ANEXO IV 

 
Ofício nº 258/DIDES/GAB/IMASUL de 07 de março de 2019, que 

encaminha o Relatório Técnico de 20/02/2019 com o 
detalhamento e comprovação da execução do projeto e propõe 

prorrogação do Convênio 



Prezado Senhor,
 
Em atenção ao Convênio MMA/SRHU/nº 02078/2014 (Siconv nº 811696/2014), que tem como
objetivo a execução das atividades do “Projeto de Capacitação para o Desenvolvimento
Sustentável na Bacia do Rio Taquari”, celebrado entre o Imasul e a Secretaria de Recursos
Hídricos e Qualidade Ambiental, e considerando que:
 

O referido Convênio, assinado em 22 de dezembro de 2014, possui prazo de vigência
até 09 de abril de 2019, tendo sido realizadas duas prorrogações de ofício por parte
dessa SRHU/MMA e uma prorrogação a pedido do Imasul;

 
Todas as metas e produtos previstos no projeto foram executados e cumpridos com
sucesso, embora alguns itens de despesa previstos originalmente não tenham sido
adquiridos, conforme foi acompanhado e aprovado por esta Secretaria, estando os
respectivos documentos de liquidação e pagamento apresentados no SICONV e o
detalhamento e comprovação da execução apresentados no Relatório Técnico Final,
encaminhado em anexo;

 
A execução do projeto foi realizada com eficiência, resultando em benefícios aos
municípios da área de atuação do Projeto, sendo eles: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá,
Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São
Gabriel do Oeste e Sonora;

 
A administração e eficácia na coordenação do projeto permitiram que a sua execução
ocorresse com custo abaixo do previsto no Plano de Trabalho, resultando em saldo
residual e rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 80.722,90 (oitenta mil,
setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos), sendo R$ 32.814,72 referente ao
saldo residual e R$ 47.908,18 ao saldo de rendimentos de aplicação financeira, estando
este saldo atualizado em 19 de fevereiro de 2019; e,

 
O Convênio supracitado permite, em sua Cláusula Décima Terceira, prorrogação
mediante Termo Aditivo por solicitação do Convenente, formulada no mínimo 30
(trinta) dias antes do término da sua vigência, desde que aceita pela Concedente e sem
alteração do objeto.

Ofício  n. 258/DIDES/GAB/IMASUL

Campo Grande/MS, 7 de março de 2019.
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Ante ao exposto, vislumbramos a oportunidade de executarmos ações para suprirmos demandas
que agregarão maior valor ao Projeto, enriquecendo as atividades já realizadas e estimulando a
continuidade de ações em prol da recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari.
Desta forma, propõe-se a realização de ações de capacitação para técnicos do Imasul e da Agraer
por meio da participação em cursos técnicos que versam sobre o planejamento ambiental para
prevenção de impactos, a recuperação de áreas degradadas e o monitoramento de áreas em
processo de restauração.
 
Os cursos citados são disponibilizados por instituição pública de ensino e pesquisa com renomada
atuação na área de restauração florestal e adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais,
que visa ao avanço contínuo da ecologia da restauração por meio de projetos de pesquisa e/ou
extensão e de atividades didáticas em cursos de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento.
 
Cabe ressaltar que as ações ora propostas estão em consonância com a Cláusula Primeira do
Convênio, que tem como objeto “Capacitar e envolver a população residentes nos municípios
pertencentes à bacia hidrográfica do rio Taquari em processos que busquem novas formas de
conduta voltadas à preservação e conservação dos recursos naturais, visando assegurar a
sustentabilidade fundamentada no equilíbrio social, econômico e ambiental [...]”, não havendo
alteração do objeto. Para tanto, os participantes da capacitação atuarão como disseminadores de
conhecimento e técnicas nos municípios, junto à população residente.
 
Concluindo, solicitamos anuência para utilização do saldo remanescente do projeto para realização
das ações propostas e prorrogação da vigência do Convênio MMA/SRHU/nº 02078/2014 por mais
18 (dezoito) meses, a contar de 09 de abril de 2018, para a execução de nova meta. Informamos
que, uma vez dada a anuência, encaminharemos o Plano de Trabalho com inclusão da nova meta
para aprovação.
 
No aguardo de manifestação de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.
 
 Atenciosamente,
 

RICARDO EBOLI GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente - IMASUL

Assinado Digitalmente

Ofício  n. 258/DIDES/GAB/IMASUL - 2
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ANEXO V 

 
Moções de congratulações emitidas pela Câmara Municipal de 

Campo Grande/MS pela produção da Revista Aguapé nº 21
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ANEXO VI 

 
Conteúdo do Projeto disponível no site do Imasul 

(acesso em 12/02/2020)
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ANEXO VII 
 

Relação de bens adquiridos pelo projeto 
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RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PELO PROJETO 
 
 
 

Código Descrição Qde. Valor Unitário Valor Total 

44905242 

 
Tenda sanfonada - estrutura e lona pvc com 
black-out 3 x 4,5 m 
 

2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 
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ANEXO VIII 

 
Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 

Degradadas realizado em Coxim/MS
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ANEXO IX 

 
Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 

Degradadas realizado em Pedro Gomes/MS 
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ANEXO X 

 
Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 

Degradadas realizado em Alcinópolis/MS 
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ANEXO XI 
 

Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 
Degradadas realizado em Camapuã/MS 
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ANEXO XII 
 

Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 
Degradadas realizado em São Gabriel do Oeste/MS 
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ANEXO XIII 
 

Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 
Degradadas realizado em Figueirão/MS
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ANEXO XIV 
 

Lista de presença do Curso para a Recuperação de Áreas 
Degradadas realizado em Rio Verde de Mato Grosso/MS 
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ANEXO XV 
 

Listas de presença do “Curso sobre Coleta de Sementes e 
Produção de Mudas para Viveiros”
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ANEXO XVI 
 

Lista de presença da reunião realizada no dia 19/08/2015, no 
Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do 

Ministério de Meio Ambiente (SRH/MMA)
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ANEXO XVII 
 

Lista de presença da reunião realizada no dia 28/12/2016, no 
Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do 

Ministério de Meio Ambiente (SRH/MMA)
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ANEXO XVIII 
 

Fichas de inscrição elaboradas para os seminários realizados em 
Corumbá (26/11/2018) e Coxim (30/11/2018)



07/11/2018 Seminário “Recuperação de Áreas Degradadas com Enfoque no Manejo Integrado da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Taquari”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQnNH1ewy721q7SU8Y6vTqYbszlA5PEILAbboEA-wB8ClJHw/viewform 1/3

Seminário “Recuperação de Áreas
Degradadas com Enfoque no Manejo
Integrado da Sub-Bacia Hidrográ�ca
do Rio Taquari”
*Obrigatório

Data: 26 de novembro de 2018

Local: Centro de Convenções do Pantanal de Corumbá
Miguel Gómez, localizado na Rua Domingos Sahib, nº 570 –
Porto Geral, Corumbá-MS.

A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA!

VAGAS LIMITADAS!

Prazo �nal para envio de inscrições: 20/11/2018!

Observação: Serão disponibilizadas inscrições no local do evento apenas caso haja vagas.

Os primeiros inscritos receberão material promocional do evento: bolsa de banner, caneca, 
cartilha, bloco de anotações e caneta!

Contato

Para informações adicionais, entre em contato com a equipe responsável por meio de:

Telefone: (67) 3318-5630 / 5662 / 5624 
E-mail: educacaoambiental@imasul.ms.gov.br 
Site dos seminários: http://www.imasul.ms.gov.br/seminario-sobre-recuperacao-de-areas-
degradadas/ 
Site do projeto: http://www.imasul.ms.gov.br/projeto-capacitacao-para-o-desenvolvimento-
sustentavel-na-bacia-hidrogra�ca-do-rio-taquari/

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo *

Sua resposta

RG *

Sua resposta

CPF *

Sua resposta

Telefone(s) *
DDD + Número

Sua resposta

mailto:educacaoambiental@imasul.ms.gov.br
https://www.google.com/url?q=http://www.imasul.ms.gov.br/seminario-sobre-recuperacao-de-areas-degradadas/&sa=D&ust=1541586535227000&usg=AFQjCNGWeS4BOMv_05H1Esvc1alEZwcAlA
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* As inscrições serão con�rmadas por meio do endereço de
e-mail encaminhado.

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos
Adicionais

Instituição *

Sua resposta

Função

Sua resposta

Endereço *

Sua resposta

Cidade *

Sua resposta

CEP *

Sua resposta

E-mail *

Sua resposta

ENVIAR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQnNH1ewy721q7SU8Y6vTqYbszlA5PEILAbboEA-wB8ClJHw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQnNH1ewy721q7SU8Y6vTqYbszlA5PEILAbboEA-wB8ClJHw/viewform?usp%3Dsend_form
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Seminário “Recuperação de Áreas
Degradadas com Enfoque no Manejo
Integrado da Sub-Bacia Hidrográ�ca
do Rio Taquari”
*Obrigatório

Data: 30 de novembro de 2018

Local: Câmara Municipal, localizada na Rua João Pessoa, nº
130 – Centro, Coxim-MS.

A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA!

VAGAS LIMITADAS!

Prazo �nal para envio de inscrições: 22/11/2018!

Observação: Serão disponibilizadas inscrições no local do evento apenas caso haja vagas.

Os primeiros inscritos receberão material promocional do evento: bolsa de banner, caneca, 
cartilha, bloco de anotações e caneta!

Contato

Para informações adicionais, entre em contato com a equipe responsável por meio de:

Telefone: (67) 3318-5630 / 5662 / 5624 
E-mail: educacaoambiental@imasul.ms.gov.br 
Site dos seminários: http://www.imasul.ms.gov.br/seminario-sobre-recuperacao-de-areas-
degradadas/ 
Site do projeto: http://www.imasul.ms.gov.br/projeto-capacitacao-para-o-desenvolvimento-
sustentavel-na-bacia-hidrogra�ca-do-rio-taquari/

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo *

Sua resposta

RG *

Sua resposta

CPF *

Sua resposta

Telefone(s) *
DDD + Número

Sua resposta

mailto:educacaoambiental@imasul.ms.gov.br
https://www.google.com/url?q=http://www.imasul.ms.gov.br/seminario-sobre-recuperacao-de-areas-degradadas/&sa=D&ust=1541586574215000&usg=AFQjCNE0WlwMgDdIAx3uud8JD1bhxfjGHA
https://www.google.com/url?q=http://www.imasul.ms.gov.br/projeto-capacitacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel-na-bacia-hidrografica-do-rio-taquari/&sa=D&ust=1541586574216000&usg=AFQjCNGGNnVSxx9mrJz3ru7pXKI8I6D3_A
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* As inscrições serão con�rmadas por meio do endereço de
e-mail encaminhado.

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos
Adicionais

Instituição *

Sua resposta

Função

Sua resposta

Endereço *

Sua resposta

Cidade *

Sua resposta

CEP *

Sua resposta

E-mail *

Sua resposta

ENVIAR
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ANEXO XIX 
 

Lista de presença do Seminário “Recuperação de Áreas 
Degradadas com Enfoque no Manejo Integrado da Sub-bacia 

Hidrográfica do Rio Taquari” realizado em Corumbá, em 
26/11/2018
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ANEXO XX 
 

Lista de presença do Seminário “Recuperação de Áreas 
Degradadas com Enfoque no Manejo Integrado da Sub-bacia 

Hidrográfica do Rio Taquari” realizado em Coxim, em 30/11/2018
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ANEXO XXI 
 

Lista de servidores cuja inscrição na “Capacitação de Técnicos 
Ambientais para Adequação Ambiental das Propriedades e 
Atividades de Restauração” foi viabilizada por meio deste 

Convênio
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ANEXO XXII 
 

Listas de presença da “Capacitação de Técnicos Ambientais para 
Adequação Ambiental das Propriedades e Atividades de 

Restauração”, realizada em Campo Grande-MS, no período de 09 
a 11/12/2019 


























