RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO
INSTITUTO DAS ÁGUAS DA SERRA DA BODOQUENA
ANO 2009

"O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode
dar forma a este dia."
(A. Einsten)

Bonito
Dezembro de 2009

1. APRESENTAÇÃO
Esse relatório apresenta o resumo das principais atividades desenvolvidas pelo Instituto das
Águas da Serra da Bodoquena – IASB no ano de 2009 com o objetivo de prestar contas a seus
associados e em especial, a toda a comunidade que acredita no trabalho da instituição.
Para realização das atividades descritas a seguir o IASB contou e espera continuar
contando com o apoio de seus associados, empresas amigas e parceiras, diversas outras ONGs,
instituições financiadoras de projetos ambientais; diversas mídias que se preocupam com a
natureza; proprietários rurais conscientes; e com todos os cidadãos que se sensibilizam com a
situação ambiental da região, do Brasil e do Planeta.
2. HISTÓRICO IASB
Em 1999 um grupo de pessoas de vários segmentos preocupadas com a situação
ambiental de um importante rio da região se reuniu buscando encontrar soluções para resolver os
problemas diagnosticados. O fruto desta reunião foi a criação da Associação Amigos do
Mimoso. Inicialmente as ações realizadas foram voltadas para sensibilização e mobilização dos
moradores ribeirinhos do referido rio. Apenas em 2002 a Associação foi legalizada, continuando
com uma atuação constante para proteção do rio Mimoso, realizando atividades práticas de
mutirão de limpeza no rio, nos córregos afluentes e rodovias, incentivando e promovendo a
coleta seletiva de lixo nas propriedades rurais, promovendo a doação de tambores de lixos,
implantando placas de orientações nas principais estradas.
Através do desenvolvimento dessas ações, a Associação Amigos do Mimoso se deparou
com situações de degradação em diversos outros cursos d’água da região e sentiu a necessidade
de ampliar sua base de atuação. Além disso, estava clara a carência de ações em prol da
conservação dos recursos naturais de Bonito, como também o repasse de informações à
população sobre as demais riquezas naturais que o município possui. Desta forma, em 2004 a
Associação Amigos do Mimoso se tornou Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, mais
conhecida pela comunidade local por sua sigla, IASB. A partir de então a instituição iniciou sua
participação em conselhos e comitês cujo foco tem relação com a conservação na natureza,
destacando principalmente, a proteção dos recursos hídricos.
Quanto às ações, o IASB realizou diversos sobrevôos em microbacias localizadas na
região da Serra da Bodoquena para diagnosticar as condições de conservação ambiental das
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matas ciliares, o uso e ocupação do solo. Além disso, também fez parcerias com órgãos públicos
municipais e estaduais para recuperar estradas que estavam provocando o assoreamento de rios e
a erosão do solo. Inclusive, incentivou e apoiou atividades de redução de processos erosivos em
pastagens e lavouras, promovendo a construção de curvas de nível e caixas de retenção de águas
pluviais.
Após levantar os principais problemas que afetam as microbacias da região, a partir de
2004 o IASB realizou diversos projetos buscando amenizar a situação encontrada. A partir daí,
começou a ser traçada sua linha de atuação, seguida nos dias atuais: promover a recuperação de
áreas degradadas, principalmente as matas ciliares e, a Educação Ambiental. Assim, os projetos
desenvolvidos pela instituição envolveram e envolvem esses temas por acreditar na importância
da manutenção das matas nativas, dos recursos hídricos e na capacidade de mudança do ser
humano.
Os projetos desenvolvidos proporcionaram ao IASB reconhecimento da comunidade
local e dos órgãos públicos ambientais, cuja participação foi ativa em todas as atividades
promovidas pela Ong.
Atualmente a instituição conta com o apoio de 42 associados de diversos ramos:
proprietários rurais, empresários do turismo, autoridades, comerciantes, ambientalistas, guias de
turismo, entre outros. Dessa forma, há dez anos o IASB vem desenvolvendo diversas ações em
prol do meio ambiente, focando principalmente na recuperação florestal e na Educação
Ambiental.
3. OBJETIVOS PRINCIPAIS
O IASB tem por finalidade promover e difundir a defesa, preservação e conservação dos
Rios da região da Serra da Bodoquena, respeitando e fazendo respeitar o ecossistema e a
biodiversidade, mantendo-se acima de quaisquer interesses particulares, podendo formar
parcerias ou filiar-se a associações, instituições, organizações não governamentais, órgãos ou
entidades nacionais e estrangeiras.

3.1 MISSÃO
Gerir os recursos naturais de forma participativa e sustentável, visando recuperar,
conservar e proteger o solo, as matas, os rios e a biodiversidade da Região da Serra da
Bodoquena, proporcionando melhor qualidade de vida.
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3.2 VISÃO DE FUTURO
Ser uma referência nacional na gestão dos recursos naturais, focado na qualidade das
águas.
4. DIRETORIA GESTÃO 2008/2010
Em abril de 2008 ocorreu a eleição para a nova diretoria do IASB, sendo eleita a chapa
descrita abaixo:
Presidente: Eduardo Folley Coelho
Vice Presidente: Valdemir Garcia Martins
1º Secretário: Juliane Ferreira Salvadori
2º Secretária: Kátia Celi e Silva Salustiano
1º Tesoureiro: Newton Leite Daubian Filho
2º Tesoureiro: Luiz Carlos Corrêa
Suplente: Rooswelt Sampaio
Suplente: Alex Furtado
Conselho Fiscal: Airton Garcez
Conselho Fiscal: Hérico Braga
Conselho Fiscal: Clair Garzella dos Santos
Para saber mais sobre o IASB consulte www.iasb.org.br
5. PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009
INSTITUCIONAL
1. Infra-estrutura:


Compra dos equipamentos: Com o recurso do Projeto Matas Ciliares, patrocinado pela

Petrobras, através do Programa Petrobras Ambiental foram adquiridos: 01 roçadeira costal e 01
furadeira; com recursos do Projeto de Educação Ambiental Bonito para Sempre – Fase III,
patrocinado pelo CASA foram adquiridos 01 Computador marca Bitway (350 Gb de HD e 02 Gb
de memória) e 01 Nobreak (600 VA)


O sócio José Sabino fez a doação de um monitor 19’ para o IASB
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2. Fortalecimento Institucional:


Parceria referente a apoio institucional firmada entre o IASB e o SENÁGUA (Seminário

Nacional Água e Desenvolvimento), realizado no período de 5 a 7 de outubro de 2009 em
Florianópolis/SC.


Parceria firmada com a SOS Florestas



Inscrição do IASB no Prêmio UNEP (ONU)



Contribuição para a pesquisa da Ong TNC sobre ICMS Ecológico



Contribuição para a tese de doutorado do professor Marçal Rizzo sobre o papel das Ong’s

de Bonito/MS


Contribuição para a dissertação de mestrado da aluna Nilza Pegoraro sobre Sistemas

Agroflorestais


Contribuição para a monografia de conclusão do curso de turismo da aluna Patrícia

Marcela Cruz sobre Sistemas Agroflorestais


Contribuição para a monografia de conclusão do curso de Administração do aluno Tiago

Santim sobre Sistemas Agroflorestais


Confecção de uniformes personalizados com a logomarca do IASB para a equipe técnica



Apoio à nota de repúdio ao Projeto de Lei da Pesca Predatória



Conquista da cadeira de membro titular no Conselho Consultivo do Parque Nacional da

Serra da Bodoquena


Eleito pela 2ª vez consecutiva Coordenador Nacional pela região Sul e Elo Estadual da

Rede de Ong’s da Mata Atlântica no biênio 2009-2011
3. Administrativo


Desligamento de funcionários: O auxiliar administrativo Fernando Minari e a secretaria

Daiana Fassini solicitaram seu desligamento da instituição por motivos particulares.


Site do IASB (www.iasb.org.br): Migração do provedor Terra para o Locaweb.

Constantemente o site está sendo atualizado com novas notícias e informações institucionais.
Várias alterações ainda estão sendo realizadas no site, entre elas a inserção da galeria de fotos, a
liberação de alguns comandos para a equipe do IASB atualizar o site, mas a previsão para 2010 é
que ele esteja funcionando completamente.


Renovação do Título de Utilidade Pública Estadual



Atualização de dados junto a parceiros como a WWF Brasil



Carta de apoio ao Guia de Campo Pantanal e Bonito/MS



Carta de apoio à criação do Dia Municipal das Aves em Bonito/MS
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Repasse das vendas de mudas do viveiro municipal para a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente


Participação na eleição do FNMA – biênio 2009-2011



Oferecimento de estágio via convênio com a Uniderp Interativa para 05 acadêmicas do

curso de Pedagogia


Participação na eleição Conama – biênio 2009-2010



Cadastro das contas de energia e telefone fixo no débito automático;



Cadastro da instituição no Débito Direto Autorizado (DDA);

 Auxilio as instituições ambientais nas convocações de reuniões e/ou eventos;
4. Participação em reuniões e eventos


Lançamento do Projeto Economia da Experiência, realizado no dia 10 de fevereiro, em

Bonito/MS


Seminário “Procedimentos e Alternativas para o Manejo Integrado da Bacia e

Conservação da Biodiversidade” – Projeto GEF Rio Formoso, realizado no dia 12 de fevereiro,
em Bonito/MS


VII Assembléia Geral Extraordinária do Bonito Convention & Visitors Bureau, realizada

no dia 27 de março em Bonito/MS


Semana da Mata Atlântica e X Assembléia Geral da Rede de Ong’s da Mata Atlântica,

realizada no dia 23 de maio em São Paulo/SP (Foto 1). Na ocasião, a técnica do IASB teve a
oportunidade de conversar com o Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc (Foto 2)


Viva a Mata – 5ª Edição, realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica entre os dias 22 a

24 de maio no Parque Ibirapuera/SP (Fotos 3 e 4)

Fotos 1 e 2 - Participação na Semana da Mata Atlântica 2009 e técnica com o Ministro
Carlos Minc
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Fotos 3 e 4 - Participação no Evento Viva a Mata 2009



Reunião de Instalação da Instância de Governança, realizada no dia 25/08 em Bonito/MS



Audiência pública: Licenciamento e Funcionamento de Cavernas Turísticas em Bonito,

realizada no dia 17 de abril em Bonito/MS


Abertura do I Congresso Latino-Americano do Ministério Público Ambiental “A

efetividade e a atuação do MP na proteção do Meio Ambiente”, promovido pela ABRAMPA no
dia 07 de outubro em Bonito/MS


Reunião para definição da composição do Conselho Consultivo do Parque Nacional da

Serra da Bodoquena, realizada nos dias 20 de outubro e 17 de novembro, em Bonito e Jardim,
respectivamente


Reunião para formação de uma comissão em defesa do Parque Nacional da Serra da

Bodoquena, realizadas no dia 02 de dezembro, em Campo Grande/MS


IV Assembléia da Rede Pantanal, realizada entre os dias 10 e 11/12 em Campo

Grande/MS


Reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, realizada em Campo

Grande/MS


Reunião para definição de novos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de

Bonito


ExpoBonito – Exposição Agropecuária de Bonito, realizada entre os dias 04 a 09 de

agosto, em Bonito/MS
5. Promoção de eventos


Palestra: RPPN – seus benefícios para as atividades turísticas, ministrada por Rodrigo

Castro, presidente da Confederação Nacional de RPPN
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6. Projetos encaminhados
Aprovados
- I Feira Ambiental e Social de Bonito: Conhecer para Preservar! – Centro de Apoio Sócio
Ambiental (CASA)
Não aprovados
- Avaliação do desenvolvimento de espécies arbóreas nativas do Cerrado e da Mata Atlântica em
pastagens com capins do gênero Brachiaria – Fundação O Boticário de Proteção à Natureza
- Consolidação do Plante Bonito: programa de recuperação das matas nativas da Serra da
Bodoquena, em Bonito/MS - Fundação O Boticário de Proteção à Natureza
- Recomposição florestal das áreas de preservação permanente na microbacia do rio Mimoso,
Bonito/MS – BNDES
- Feira do Meio Ambiente: construindo o seu ambiente melhor – Coordenadoria Ecumênica de
Serviço (CESE)
Aguardando resposta:
- Programa de Educação Ambiental Bonito para Sempre – Fase IV – Fundo de Direitos Difusos
- Programa de Educação Ambiental Bonito para Sempre – Fase V – Instituto Unibanco
- Projeto de Educação Ambiental Bonito para Sempre – Brazil Foundation
7. Divulgação


Notícias e relatórios no site da instituição e outros.



Resumo Executivo do Plano Estadual de Florestas/MS onde o IASB aparece como uma

das principais Ong’s do estado


Análise Gestão Ambiental – Anuário 2009: menciona pela segunda vez consecutiva o

IASB e suas atividades
8. Parcerias estabelecidas


AGRAER;



ATRATUR;



GEF – Rio Formoso;



Escritório Parque Nacional da Serra da Bodoquena - ICMBio;



Ong’s Ambientais locais;



Empresários locais;
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PDA Mata Atlântica.



Petrobras/SA, através da Petrobras Ambiental;



Prefeitura Municipal de Bonito/MS, através da Secretaria de Meio Ambiente;



Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito/MS;



REPAMS;



Sindicato Rural de Bonito;

PROJETOS EM ANDAMENTO

1.

Projeto Demonstrativo de Recuperação de

Matas Ciliares no Rio Mimoso, Bonito/MS.
Devido à precária situação que se encontram
alguns rios e córregos do município de Bonito e, pela
falta de recursos financeiros da maioria dos produtores rurais, principalmente os pequenos, o
Projeto Matas Ciliares se propôs a pesquisar metodologias de recuperação de matas ciliares. Essa
pesquisa buscou oferecer maiores opções em relação à recuperação, para que assim, o produtor
descapitalizado tenha a opção de escolher qual a mais adequada para a sua propriedade e sua
realidade financeira.
A pesquisa avaliou 05 metodologias: Regeneração Natural, Semeadura Direta,
Semeadura a lanço, Poleiros Artificiais e Plantio de Mudas, comparando os custos de
implantação e a viabilidade de cada metodologia para recuperação das áreas. As áreas de
pesquisa estão localizadas no rio Mimoso, uma em cada região do rio: Alto, Médio e Baixo
Mimoso, somando 2 hectares.
1.1 Principais atividades desenvolvidas
Como o projeto foi encerrado em fevereiro as atividades realizadas neste ano foram
voltadas para organização da reunião final do projeto. Para tal, foram programados o formato da
reunião, as informações que seriam repassadas e as pessoas convidadas.

•

Elaboração de material didático
Esta atividade foi específica para confecção da cartilha de finalização do projeto. A

cartilha, intitulada “Projeto Matas Ciliares: cuidando das águas e matas do rio Mimoso” teve por
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objetivo repassar informações sobre a Bacia Hidrográfica do rio Mimoso e apresentar a
metodologia de recuperação de áreas degradadas pesquisada pelo projeto.
As informações fornecidas neste material foram levantadas pela equipe técnica do projeto
a partir das experiências obtidas com o rio Mimoso. Além disso, o projeto contou com a ajuda
extremamente importante de um biólogo do ICMBio que se propôs a fazer os mapas de
ilustração. Considerando a falta de informações disponíveis sobre a bacia do Mimoso, trata-se de
mapas inéditos na região. O primeiro mostra a malha hidrográfica de Bonito, juntamente com a
localização (delimitação) da bacia hidrográfica do rio Mimoso. O segundo é o mapa de cobertura
do solo da bacia, comparando os dados obtidos com as imagens de satélite de 1986 e 2007.
Além dos mapas, a cartilha também foi considerada inédita em Bonito, onde o material
reúne informações sobre o Mimoso, legislação ambiental e formas de recuperação diferenciadas.
A cartilha permite que as pessoas testem a metodologia sugerida, como também questionem o
trabalho realizado, sendo forçadas a aprimorar as metodologias ou até mesmo a falar como estão
fazendo os trabalhos de recuperação. Considera-se, desta forma, que a cartilha poderá ser uma
propulsora de ações benéficas ao meio ambiente.
Ao todo foram impressos 1.000 exemplares que foram sendo distribuídos ao longo do
ano em diversos eventos onde o IASB teve representação.

•

Reunião de finalização
O evento de encerramento do Projeto Matas Ciliares foi realizado no dia 19 de fevereiro

na Pousada Águas de Bonito, marcando a finalização da pesquisa que estava sendo desenvolvida
a dois anos na microbacia do rio Mimoso. A notícia sobre a reunião foi encaminhada para
diversos sites e jornais locais.
Durante a reunião, que contou com cerca de 80 pessoas, foram apresentadas as principais
atividades realizadas no período da pesquisa e os principais resultados encontrados (Fotos 5, 6, 7
e 8). Os participantes do evento consideraram a iniciativa louvável. Produtores rurais presentes
comentaram sobre motivos que levaram à degradação das florestas e a necessidade e pressão
para a recuperação nos dias de hoje: “Há 20 anos existia uma pressão muito grande por
produção, senão as terras eram consideradas improdutivas... Hoje, com a mudança da
legislação, aumentando a faixa de proteção, o proprietário se tornou o bandido, pagando multa
em situação ilegal”. Por isso, muitos consideraram a proposta como o primeiro passo para ajudar
os produtores rurais sobre a questão ambiental, destacando que muito ainda precisa ser feito, mas
que: “...é a partir de ações assim que se conhece os custos e por causa desta pesquisa outros
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projetos virão. O projeto Matas Ciliares mostrou que dá para fazer, agora temos que dar o
segundo passo”.

Foto 5 – Coordenadora do projeto durante a
apresentação

Foto 7 – Presidente do IASB dando sua opinião
sobre o projeto

Foto 6 - Participantes

Foto 8 – Secretário de Meio Ambiente falando
sobre o projeto

Para estimular produtores rurais a iniciar a recuperação em sua propriedade, as
informações obtidas pelo projeto foram disponibilizadas na cartilha “Cuidando das Águas e
Matas do Rio Mimoso”, lançada durante o evento. Para enfatizar esta ação foi entregue aos
participantes, juntamente com a cartilha, um bloquinho de anotações, uma muda de espécie
nativa e um saquinho de sementes da Campanha Faça sua Parte (Foto 9 e 10). Com esta atitude o
projeto teve a intenção de incentivar os participantes a dar o “segundo passo” e assim, reforçar o
grande ganho do projeto que é servir de estímulo para aumentar significativamente a quantidade
de áreas em recuperação no município de Bonito.
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Fotos 9 e 10 – Entrega do “Kit Matas Ciliares”: bloquinho de anotações, caneta,
cartilha, muda e sementes nativas

1.2 Patrocínio
Petrobras, através do Programa Petrobras Ambiental/SA.
2. Projetos Sistemas Agroflorestais: na recuperação
de matas ciliares e geração de renda.
O Projeto "Sistemas Agroflorestais” trata da
utilização dos sistemas agroflorestais como forma alternativa de recuperação de matas ciliares,
visando à diminuição da pressão sobre os remanescentes de florestas nativas e a diversificação
das fontes de renda para os produtores rurais. O projeto foi realizado em caráter de demonstração
em uma propriedade no rio Mimoso (Bonito/MS). Com isso, pretende-se disseminar uma
atividade potencialmente geradora de renda, principalmente em pequenas propriedades, para
evitar o desmatamento de novas áreas para plantio.
2.1 Principais atividades desenvolvidas
No último ano de execução do projeto, podemos destacar as atividades listadas abaixo:
•

Disseminação e divulgação do projeto
Com o objetivo de disseminar uma nova alternativa de recuperação de áreas degradadas

a pequenos proprietários, além de ampliar as áreas de atuação do projeto, várias iniciativas de
divulgação foram utilizadas, como podemos citar:
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Visitas in locu em propriedades rurais na bacia do rio Mimoso. Durante as visitas,

os proprietários foram estimulados a trocar experiências entre eles, aumentando a cooperação um
com o outro.


Realização de palestra, seguida de dia de campo, para alunos do curso de

veterinária da UNIGRAN, Campus de Dourados/MS. O evento ocorreu na unidade
demonstrativa da fazenda Estância Mimosa e contou com a participação de 19 alunos e 02
professoras no dia 04 de abril


Realização de dia de campo na unidade demonstrativa localizada na Fazenda

Estância Mimosa no dia 05 de junho, com a participação 32 alunos da Escola BCG (Fotos 11 e
12)

Foto 11 - Palestra sobre sistemas agroflorestais



Foto 12 - Visita a unidade demonstrativa

Realização da segunda oficina “Metodologia de Implantação de SAF’s”no dia 16

de janeiro na Fazenda São Sebastião. A oficina contou com a participação de 6 pessoas


Realização da terceira oficina “Metodologia de Implantação de SAF’s” na

Chácara Santa Cruz, em Bonito/MS, dia 29 de janeiro. A oficina contou com a participação de
14 proprietários rurais da região e buscou mostrar na prática as técnicas de implantação do SAF.


Palestra proferida para 23 alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro,

realizada no dia 04 de junho


Uma das principais atividades durante o mês de novembro foi a organização da

reunião de finalização do projeto. Entre essas atividades podemos destacar o arranjo de
sacolinhas com papel reciclado contendo uma mini rapadura produzida com cana oriunda do
SAF implantado no assentamento Santa Lúcia, blocos de anotação, caneta com a logo do projeto
e a cartilha (Foto 13). A distribuição da mini rapadura teve como objetivo sensibilizar os
consumidores para a utilização de produtos agro ecológicos (Foto 14). Reforçando ainda mais
essa idéia, foram disponibilizadas mudas de árvores nativas e sementes de adubos verdes para os
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participantes que tivessem interesse em iniciar um SAF, tanto voltado para a produção quanto
para a recuperação. O evento, realizado no dia 22 de novembro (Fotos 15 e 16), foi parabenizado
por diversas pessoas presentes. Para finalizar o evento foi servido um churrasco onde, além da
janta, vários produtores compartilharam experiências de SAF e estimularam os demais
participantes a implantar o sistema e a utilizar os produtos obtidos com essa prática.

Fotos 13 e 14 - Preparação das etiquetas das rapaduras e distribuição das sacolinhas

Fotos 15 e 16 - Apresentação da palestra e participantes

•

Elaboração de material didático
Com a intenção de repassar aos produtores rurais maiores informações a respeito dos

Sistemas Agroflorestais, o projeto elaborou a cartilha “Sistemas Agroflorestais: uma
alternativa para manter a floresta em pé”. A cartilha foi lançada durante a palestra de
finalização do projeto, realizada no dia 22 de outubro, em Bonito. O objetivo do material é dar
uma pequena contribuição na promoção de uma nova forma do ser humano se relacionar com a
natureza e com a sociedade, praticando uma agricultura que produz alimentos saudáveis ao
mesmo tempo em que respeito os recursos naturais. Além disso, a cartilha também teve a
intenção de compartilhar as experiências agroflorestais dos moradores e instituições locais que se
“aventuraram” a começar uma agrofloresta no município de Bonito, onde o assunto ainda é
pouco conhecido. O IASB acredita que, com o acesso às experiências locais, que estão ao
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alcance, as pessoas poderão refletir sobre os resultados alcançados e assim, sintam-se motivadas
a inovar a forma de produzir em suas propriedades.
Ao todo foram impressos 1.000 exemplares da cartilha que estão sendo distribuídos em
diversos eventos que o IASB participa.
•

Realização de cursos oferecidos pelo SENAR


Processamento caseiro do tomate, realizado entre os dias 27 a 30 de abril,

contando com a participação de 12 pessoas


Relações interpessoais no trabalho e para a vida, realizado entre os dias 03 e 03 de

junho, contando com a participação de 19 pessoas
•

Relações públicas
Com o objetivo de unir forças para alcançar um mesmo objetivo, o IASB desenvolveu

algumas atividades em parcerias com o projeto GEF – Rio Formoso. Estas atividades estão
listadas abaixo:


Participação na palestra sobre sistemas agroflorestais e silvipastoril durante a 1º

Exposição Agropecuária de Bonito, em Bonito/MS
2.2 Patrocínio
PDA Mata Atlântica – Ministério do Meio Ambiente
3. Projeto Plante Bonito
O Plante Bonito é um programa pioneiro de
recuperação das matas nativas da Serra da Bodoquena, onde
as mudas utilizadas nos plantios são patrocinadas por
empresas de diversos ramos, e também por pessoas físicas e
escolas.
A parceria promovida pelo Plante Bonito entre a sociedade civil organizada, a iniciativa
privada, proprietários de terra e, a comunidade estudantil está possibilitando o reflorestamento de
áreas desmatadas, principalmente matas ciliares, buscando a conservação dos recursos hídricos e
consequentemente, a manutenção de todas as formas de vida que dele dependem.
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3.1 Principais atividades desenvolvidas
Entre as principais atividades desenvolvidas em 2009 destacam-se o plantio de mudas
nativas, os monitoramentos das áreas em recuperação, adesão de novos patrocinadores e,
prestação do serviço de neutralização.
•

Administrativo

 Atualização mensal das tabelas de ranking e plantio no site do IASB
 Finalização dos procedimentos do Programa Plante Bonito
 Elaboração da proposta do Programa Plante Bonito
 Elaboração de contratos para empresas e proprietários rurais
 Confecção do certificado Plante Bonito
 Realização do evento “Empresários em Ação” em comemoração ao Dia da Árvore, que
contou com o apoio de 33 empresas e 03 associações do trade turístico. Durante o evento
foram plantadas 406 mudas nativas (Foto 17) e doadas 250 mudas de Oiti para a população
local (Foto 18)
 Comercialização de mudas durante o XVIII Encontro Anual de Etologia, realizado entre
os dias 12 a 15 de novembro, em Bonito/MS
 Parceria com a ATRATUR para divulgação do Plante Bonito no Guia Ecoturístico de
Bonito-Serra da Bodoquena
 Parceria com uma empresa local para troca de mudas por 01 computador para a
instituição
 02 novas empresas patrocinaram as mudas pelo período de 06 meses, prorrogando o
prazo por igual período
 01 nova empresa irá patrocinar as mudas por 06 meses
 Venda pontual de mudas para empresas e turistas (Foto 19)
 Venda de mudas para estudantes locais, com direito a palestra e ao plantio
 Venda de mudas por solicitação de turistas e agências
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Foto 17 – Plantio de mudas durante o evento
Empresários em Ação

Foto 18 – Doação de mudas para a
comunidade local durante o evento
Empresários em Ação

Foto 19 – Casal de Santos/SP durante o
plantio de mudas pelo Plante Bonito

•

Plantios
Na tabela abaixo encontram-se os plantios realizados durante o ano:
FLORESTA

Patrocinadores

RPPN Cabeceira do

Rio da Prata Ecoturismo

Prata

Hotel Wetiga

Estância Mimosa

DATA DO

NÚMERO DE

PLANTIO

ÁRVORES

18/06/09

100

28/05/09

60

17/11/09

60

06/08/09

7

Escola BCG

26/08/09

33

VisaNet Brasil

26/03/09

30

30/11/09

25

26/03/09

40

30/11/09

53

20/01/09

50

Ambiental Expedições /

CIDADE-ESTADO

Jardim - MS

Bonito - MS

Sangari Brasil

Sítio Ouro Verde

REPAMS

Sítio Santa Rita

Agência Ar
Buraco das Araras

20/01/09

6

Projeto Jibóia

20/01/09

6

Balneário do Sol

20/01/09

12

Bonito - MS

Bonito - MS
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Bonito Aventura

20/01/09

12

Supermercado Santos

20/01/09

12

Hotel Bonsai

20/01/09

6

Parque Ecológico Rio

Abismo Anhumas

21/09/09

10

Formoso

Agência Águas de

21/09/09

10

Bonito Turismo

04/12/09

61

Agência Ar

21/09/09

10

04/12/09

53

21/09/09

10

Agência Big Tour
Agência Ygarapé

21/09/09

10

Associação Bonitense

21/09/09

10

21/09/09
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Bonito - MS

de Hotelaria - ABH
Associação dos
Atrativos Turísticos de
Bonito e Região ATRATUR
Bionúcleo

21/09/09

10

Bonito Aventura

21/09/09

10

Bonito Convention &

21/09/09

10

21/09/09

10

Visitors Bureau
Bonito Scuba
Buraco das Araras

21/09/09

10

Casa do João

21/09/09

10

Centro de Convenções

21/09/09

10

21/09/09

7

Hotel Pousada Águas

21/09/09

10

de Bonito

04/12/09

200

Hotel Bonsai

21/09/09

10

08/12/09

18

de Bonito
Estância Mimosa
Ecoturismo

Hotel La Paloma

21/09/09

10

Hotel Pirá Miuna

21/09/09

10

Hotel Zagaia

21/09/09

10

Hotel Wetiga

21/09/09

10

Ilha do Padre

21/09/09

10

Jandiá Hotel

21/09/09

10

Lobo Guará Bike

21/09/09

1

21/09/09

24

Marruá Hotel

21/09/09

10

Mercado Rebuá

21/09/09

10

Adventure
Local Comunicação e
Marketing

Pousada Casa Verde

21/09/09

10

Pousada Olho d'Água
Projeto Jibóia

21/09/09
21/09/09

10
10

Rádio Bonito FM

21/09/09

10

Rio da Prata Ecoturismo

21/09/09

8

Rota Boiadeira

21/09/09

10
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Sanduicheria Lima

21/09/09

10

Limão
Supermercado Santos

21/09/09

10

Taboa Bar

21/09/09

10

Alunos do curso de
Mergulho Tuta Barroco:

21/09/09

30

21/09/09

6

04/12/09

14

04/12/09
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Alex Mendonça Porto
Éderson Aivi
Matias Katila
Paloma Teixeira
Rodrigues
Suzana Katila

Turista: Fabiane Daniel
Ortis
Participantes do XXVII
Encontro Anual de
Etologia:

Cristhian Moreira
José Sabino
Jean Ricardo Bezerro
do Nascimento
Ecofoco – Consultoria
Inteligente em Meio
Ambiente
Janaina Ferreira Porto
Lucélia Nobre Carvalho
Sônia Buck
Elizabeth Spinelli de
Oliveira
Julio Cezar Rodrigues
Fontenelle
Fabrício Fagundes
Pereira
Volans Tour Viagens e
Turismo
TOTAL:

•

1.266

Monitoramento
No ano de 2009 o IASB realizou o monitoramento semestral das áreas que receberam as

mudas do Programa Plante Bonito. Ao todo somam 10 florestas implantadas pelo programa
(denominação atribuídas às áreas que possuem mudas do programa) com mais de 2.260 mudas
distribuídas entres elas. O monitoramento é realizado em 30% das mudas implantadas nas áreas
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e este consiste na medição do diâmetro e altura do caule para observar o crescimento das
mesmas. O restante das mudas é vistoriado, sendo contabilizadas o número de árvores mortas,
as quais serão repostas futuramente através do programa. Todos os relatórios de
monitoramentos estão disponíveis no site do IASB, dessa forma os participantes do Programa
podem acompanhar o desenvolvimento das florestas patrocinadas por eles.
•

Neutralização

 Elaboração de metodologia de cálculo específica para o Programa
 Elaboração dos formulários para inventário de emissões de carbono para empresas em
geral e eventos
 Confecção do certificado de neutralização
 Prestação do serviço de neutralização para duas empresas, localizadas em Bonito e
Campo Grande, respectivamente, para neutralização de suas emissões pelo período de 01 ano
•

Divulgação

 Notícias e relatórios no site da instituição e em outros sites de notícias
 Reportagem realizada pelo Programa Terra da Gente. A recuperação das matas ciliares
através do patrocínio de empresas ambientalmente responsáveis chamou a atenção da equipe
de reportagem do Terra da Gente durante sua visita à Bonito (Fotos 20 e 21)

Fotos 20 e 21 – Gravação do Programa Terra da Gente

 Palestra ministrada durante o V Seminário Internacional de Direito, Águas, Energia,
Aquecimento Global e seus Impactos na Agricultura, realizada no dia 28 de outubro, em
Campo Grande/MS
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 Palestra ministrada durante o 1º Workshop de Apresentação de Projetos Ambientais,
realizada no dia 18 de novembro, em Campo Grande/MS
4.2 Patrocínio

Aos empresários, veja quem já aderiu ao Plante Bonito e siga este exemplo:
ABETA – ABH - Abismo Anhumas – Ambiental Expedições – Agência Águas de Bonito Turismo –
Agência Ar – Agência Big Tour – ATRATUR - Balneário do Sol – Bionúcleo Gestão Ambiental e
Empresarial – Bonito Aventura – Bonito Convention & Visitors Bureau - Bonito Scuba – Buraco das
Araras – Casa do João – Centro de Convenções de Bonito – Ecofoco Consultoria Inteligente em Meio
Ambiente – Escola BCG – Escola Graded School – Escola Maria Imaculada - Estância Mimosa
Ecoturismo – Hotel Pousada Águas de Bonito – Hotel Bonsai – Hotel La Paloma – Hotel Pirá Miuna –
Ilha do Padre – Instituto Sangari - Jandiá Hotel – Lobo Guará Bike Adventure – Local Comunicação e
Marketing – Marruá Hotel – Mercado Rebuá – Pousada Casa Verde – Pousada Olho d’Água – Projeto
Jibóia – Rádio Bonito FM – REPAMS - Rio da Prata Ecoturismo – Rota Boiadeira – Sanduicheria Lima
Limão – Supermercado Santos – Taboa Bar – VisaNet Brasil – Volans Tour Viagens e Turismo –
Ygarapé Tours Viagens e Turismo – Zagaia Eco Resort – Wetiga Hotel

INOVAÇÃO: empresas aderem à neutralização de carbono através do Programa Plante
Bonito
Empresas Carbono Neutro: Agência Ar – Volans Tour (LTN Brasil – CGR)

DESAFIOS PARA 2010
Para o ano que se inicia o IASB pretende realizar as seguintes ações previstas no seu
Planejamento Estratégico.

Ampliação do Projeto Plante Bonito;

Elaboração de novos projetos;

Perpetuar o projeto de Educação Ambiental: Bonito para Sempre e o projeto da Feira
Ambiental e Social de Bonito;

Ampliar o corpo técnico;

Buscar novas alternativas de captação de recursos financeiros;
Equipe IASB

_____________________________________
Eduardo Folley Coelho
Presidente
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