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Para recompensar quem 
já tem a propriedade ade-
quada à legislação e uma 
boa conduta ambiental, a 
Neotrópica está construin-
do o projeto “Produtores 
de Biodiversidade”. Esse 
vai criar um mecanismo 
de compensação finan-
ceira para os proprietários 
que contribuem para a 
conservação das belezas 
e diversidade biológica da 
região. 

Com ações como essas 
todo mundo sai ganhan-
do: ganha o proprietário 
que valoriza sua área e 

fica “em dia” com a lei, ga-
nha a Fundação Neotrópi-
ca que cumpre sua missão 
de “praticar e conservar a 
natureza” e ganha a socie-
dade, que pode usufruir de 
um ambiente saudável no 
presente e no futuro.

Nas próximas páginas  
você, produtor rural, vai en-
contrar mais informações 
sobre as oportunidades   
de parcerias conosco. Fi-
cou interessado, entre em 
contato pelo site  ou pelo 
telefone (67) 3255-3462.                                                                                                                                       
                                           
Esperamos você!

A gestão da proprie-
dade rural exige do 
produtor um esforço 

constante para aperfeiçoar 
e implantar boas práticas 
rurais. Para isso, ele pode 
contar com metodologias 
inovadoras e ferramentas 
tecnológicas que fornecem 
informações fundamentais 
para o planejamento rural.

O georreferenciamento da 
propriedade é uma dessas 
ferramentas. Ele é utilizado 
para fazer a medição preci-
sa, com a localização das 
áreas ocupadas com agri-
cultura e pecuária, áreas de 
preservação permanente, 
benfeitorias e reserva legal. 

De acordo com a Lei 
10.267/01 e o Decreto 
4.449/02, o georreferencia-
mento passou a ser obriga-
tório e, caso não seja feito 
no prazo previsto, implicará 
em restrições futuras à 
propriedade, dificultando 
sua venda e obtenção de 
financiamentos bancários.

O Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) é uma nova 

ferramenta proposta pelo 
Ministério do Meio Ambien-
te (MMA). Ele integrará as 
informações ambientais 
das propriedades de todo 
o país. Os produtores que 
não estiverem cadastrados 
não poderão habilitar-se 
a futuros benefícios e, em 
alguns casos, até podem ser 
impedidos de realizar o li-
cenciamento ambiental para 
atividades econômicas.

Com conhecimento técnico 
sobre essas questões e em 
busca da conservação da 
natureza na região da Serra 
da Bodoquena, a Fundação 
Neotrópica do Brasil tem 
feito boas parcerias com 
proprietários rurais do muni-
cípio de Bonito. 

Os projetos realizados nas 
bacias dos rios Formoso, 
Mimoso, Anhumas, entre 
outras, oferecem orientação 
técnica, plantio de mudas 
nativas, georrefereciamento 
das propriedades e organi-
zação da documentação da 
área para regularizar a reser-
va legal, de acordo com a 
avaliação técnica da equipe.

Parcerias que dão frutos
Recuperando e protegendo as nascentes e os rios de Bonito - MS

Os projetos da Fundação Neotrópica oferecem assessoria técnica gratuita

www.fundacaoneotropica.org.br 



Na Microbacia do 
Rio Mimoso, as 
ações de con-

servação ambiental têm 
um foco diferente: a 
regularização da reserva 

legal (RL) e o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR).

No Projeto Mimoso Vivo, 
o produtor rural é bene-
ficiado com assessoria 

V   ocê já parou para 
pensar quanto vale a 
paisagem que você 

vê todos os dias ou quanto 
vale a mata ciliar do rio que 
passa na sua propriedade?

Faz algum tempo que pes-
quisadores e governantes 
estão trabalhando para re-
compensar financeiramen-
te as pessoas, empresas 
e até mesmo os próprios 
governos que ajudam a 
conservar a natureza.

Com esse foco, a Funda-
ção Neotrópica iniciou em 
2011 o Projeto Produto-

res da Biodiversidade do 
Rio Formoso. Esse tem 
como objetivo promover a 
conservação e a recupe-
ração ambiental da Bacia 
do Rio Formoso, por meio 
de um programa local de 
pagamento pelos serviços 
ambientais de proteção 
da biodiversidade e beleza 
cênica associada.

A ideia é criar um fundo 
com doações voluntárias 
de turistas que visitam 
Bonito e empresários em 
geral, para remunerar os 
produtores que têm boa 
conduta ambiental em 

suas propriedades. A mo-
vimentação financeira será 
realizada de forma trans-
parente e fiscalizada pela 
sociedade por meio do 
Conselho Gestor. Esse irá 
gerir o fundo e determinar 
as regras dos pagamentos 
aos proprietários.

Para participar, as proprie-
dades da Bacia do Rio 
Formoso serão visitadas 
por especialistas. Esses 

verificarão o cumprimento 
da legislação ambiental e 
as medidas de conserva-
ção existentes para valorar 
os “serviços ambientais” 
prestados.

Produtor, fique de olho 
nos próximos informativos 
da Neotrópica para saber 
a hora certa de aderir a 
esse projeto apoiado pelo 
Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (Funbio).

Seja um produtor 

da biodiversidade 

e contribua com a   

natureza

O projeto oferece georreferenciamento da propriedade 

técnica e georreferencia-
mento da propriedade 
sem custos para a regula-
rização da reserva legal. 

Além disso, o projeto 
oferece aos produtores 
orientações técnicas para 
o planejamento global da 
propriedade e a implan-
tação de boas práticas 
rurais. Esse projeto é 
financiado pelo Programa 
de Projetos Demonstrati-
vos (PDA), do Ministério 
do Meio Ambiente. 

O Sr. Júlio Alberto Costa, 
proprietário da Chácara 
Santa Rita, é um dos pro-
dutores rurais de Bonito 
que participam do projeto. 

Para ele a Fundação Neo-
trópica ajuda o produtor a 
entender todo o processo 
de adequação ambiental. 
“Estou satisfeito, todos 
os proprietários deveriam 
abraçar a oportunidade, 
porque todo mundo vai  
ter que fazer mesmo”, 
declara o proprietário. 

O projeto também 
acompanha as alterações 
propostas para o Novo 
Código Florestal. Dessa 
forma, os produtores 
poderão atender a nova 
legislação. 

O produtor rural só tem a 
ganhar com oprojeto. Não 
perca esta oportunidade!

Quanto vale a paisagem que você vê todos os dias?

Tome a medida certa
Com a regularização todos ganham!



Recuperar é possível

Em 2007 a Fundação 
Neotrópica passou a 
auxiliar os produto-

res da Microbacia do Rio 
Anhumas na recuperação 
das margens de rios e nas-
centes através do Projeto 
Nascentes do Anhumas. 
As ações realizadas nos 
rios Anhumas, Serradinho, 

• 43 ha de matas ciliares em recuperação por meio do plantio de 

mudas nativas;

• Mais de 200 ha de matas ciliares em recuperação por regene-

ração natural, isoladas do seu fator de degradação;

• Estruturação do Viveiro Municipal de Bonito;

• 480 árvores matrizes marcadas para coleta de sementes com 

diversidade florística e genética;

• Monitoramento da qualidade de água em 13 pontos nos princi-

pais córregos e nascentes da Microbacia do Anhumas.

Projeto Nascentes do 
Anhumas em números:

Os projetos executados pela 
Fundação Neotrópica, com 
a participação de produtores 
rurais, contam sempre com 
o apoio de um Conselho 
Gestor. Esse é composto por 
proprietários e instituições 
parceiras. As reuniões são 
trimestrais e permitem o 
acompanhamento dos pro-

Conselho Gestor

jetos e auxílio aos técnicos 
para as decisões. 

Dessa maneira, os projetos 
realizados pela Fundação 
Neotrópica atingem seu 
objetivo maior que é a mobi-
lização de toda a sociedade 
local para a conservação da 
Bacia do Rio Formoso. 

Taquaral, Queima Boca, 
Formosinho, Juti e Seco, 
importantes contribuintes 
da Bacia do Rio Formoso, 
são financiadas pelo Fundo 
Nacional do Meio Ambien-
te (FNMA).

Mais de 20 propriedades 
já foram beneficiadas com 

o plantio de mudas nativas 
e medidas de conservação 
de solo. O projeto também 
colaborou com a estrutu-
ração do Viveiro Municipal 
de Bonito e produziu mais 
de 200 mil mudas de 
espécies nativas para a 
recuperação ambiental.

O diferencial do projeto 
está na assistência gratui-
ta ao proprietário. A equi-
pe técnica avalia as áreas 
a serem recuperadas, 
propõe e executa ações 
de recuperação (preparo, 
isolamento e plantio). 
Depois, faz a manutenção 
pós-plantio e acompanha 
a recuperação florestal     
e qualidade da água dos  
rios os rios da proprie-
dade.

Proprietários e instituições parceiras compõem o Conselho

O resultado principal é mais 
de 200 hectares de mata 
nativa em recuperação, no 
entorno das nascentes e 
ao longo de rios e córre-
gos. Essa é uma garantia 
de água abundante e de 
boa qualidade para os 
produtores que já aderiram 
ao projeto.

Além disso, as proprieda-
des com áreas em recupe-
ração passaram a receber 
estudantes, em atividades 
de educação ambiental. 
Na Fazenda Cantagalo, 
os alunos do Instituto 
Família Legal  participaram 
do plantio realizado em 
torno da nascente. Esse 
é um bom exemplo a ser 
seguido por todos, afinal, 
recuperar é possível. 

Um modelo participativo nas decisões dos projetos

Se você é proprietário na microbacia do 

Anhummas, fale com a gente. Ainda há tempo 

para participar do projeto!

Propriedades são recuperadas com plantio de mudas



O Informativo Ambiental faz parte do projeto “Nascentes do Anhumas”, patrocinado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA e 
executado pela Fundação Neotrópica do Brasil.  Textos:  Glaúcia H. F. Seixas, Marja Milano, Márcia Brambilla e Patrícia Zerlotti. Edição:  
Patrícia Zerlotti. Diagramação: Luis  Augusto Akasaki.  Projeto gráfico: Yara Medeiros. Fotos: Acervo Fundação Neotrópica do Brasil.  

Realização Parceiros Patrocínio
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As ações de 
conservação e 
recuperação na 

Bacia do Rio Formoso 
iniciaram em 2003, com 
o Projeto Formoso Vivo. 
A iniciativa nasceu para 
garantir a beleza do Rio 
Formoso e suas matas 
ciliares, que atraem mais 
de 100 mil visitantes por 
ano para Bonito. 

O projeto possibilitou o 
diagnóstico ambiental 
das propriedades locali-
zadas às margens do Rio 
Formoso e seus princi-
pais afluentes. 

Após, os proprietários e 
a Promotoria de Jus-
tiça estabelecerem as 
medidas de recuperação 
ambiental necessárias 
para conservação das 
nascentes e rios da 
região. A Neotrópica as-
sessora tecnicamente os 
produtores na execução 
das medidas propostas. 

Esta é uma importante 
parceria entre a Funda-
ção Neotrópica do Brasil, 
a Promotoria de Justiça 
de Bonito, a Prefeitura 
Municipal de Bonito e os 
proprietários rurais.

As ações da Fundação 
Neotrópica em parceria 
com os produtores rurais 
têm mostrado bons resul-
tados. Conheça melhor 
as ações visitando o site 
www.fundacaoneotropica.
org.br ou pelo telefone (67) 
3255-3462.

Projeto Formoso Vivo: 10 anos de 
recuperação e conservação ambiental

Prefeitura Municipal de Bonito; Promotoria de Justiça Da Comarca de Bonito; Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena/ICMBio; Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural; Polícia Militar Ambiental; Instituto 
de Meio Ambiente de MS; Sindicato Rural de Bonito; Proprietários da Bacia do Formoso; Fundação Grupo O 
Boticário de Proteção à Natureza; UFMS; Cooperação Brasil – Alemanha, GIZ (Cooperação Técnica Alemã), 
KFW (Banco Alemão).

• 95% (71) das propriedades situadas às margens do Rio Formoso aderiram ao projeto;

• 90% da área da mata ciliar a ser recuperada está isolada do seu fator de degradação;

• 50 km de cerca construídos para isolar e recuperar as Áreas de Preservação Permanente;

• Foram plantadas cerca de 60 mil mudas de espécies nativas;

• Cerca de 70% das propriedades estão regularizando a Reserva Legal;

• Foi escolhido entre centenas de projetos apoiados pela Fundação Grupo O Boticário de Pro-

teção à Natureza para o livro “Sinais da Vida: algumas histórias de quem cuida da natureza no 

Brasil”, de Marcos Sá Corrêa (2005);

• Ampliação das ações do projeto para os rios Anhumas, Formosinho, Córregos Seco, Taquaral, 

Queima-Boca e Serradinho, em Bonito, atendendo mais de 45 propriedades.

90% das áreas de mata ciliar a serem recuperadas estão isoladas

Resultados ao longo dos anos

Foram plantadas cerca de 60 mil mudas de espécies nativas


