
 
Relatório das atividades de Educação Ambiental, Comunicação e Divulgação 

realizadas em 2019 na Área de Proteção Ambiental Baía Negra . 
 

No início do ano de 2019, o Conselho Gestor da APA Baía Negra elaborou um               
“Programa de Educação Ambiental e Comunicação” para o exercício de 2019. Nesse            
programa foram identificados os problemas, as causas e as atividades que seriam            
realizadas para solucionar (ou minimizar) esses problemas.  

Os problemas identificados e suas respectivas causas foram: 
 

1) Falta de entendimento dos próprios moradores do que é uma Unidade de            
Conservação, do que é a APA Baía Negra e as vantagens para eles. Causa: Os               
moradores não têm acesso aos seus direitos básicos e após a criação da UC              
acabaram sendo proibidos de exercerem algumas atividades que exerciam antes e           
não tiveram um tempo de adaptação. Até agora ainda não conseguiram ver muitas             
mudanças positivas no local. 

2) Turismo inconsciente, onde os turistas vão ao local apenas para pescar, beber e             
deixarem lixo, além de serem mal educados com os moradores. Causa: os visitantes             
do local não sabem que se trata de uma área protegida e os moradores não são                
capacitados para recebê-los da forma adequada e também para receber possíveis           
ecoturistas. Falta de atrativos de ecoturismo formalizados. Falta de divulgação da           
APA Baía Negra para o público em geral.  

3) Alta velocidade na Estrada da Codrasa, atropelamento de animais, lixo na rodovia e             
nos portos. Causa: falta de conscientização do turista. 

4) Alcoolismo, drogas, roubos, tráfico, violência doméstica, depressão e outros         
problemas psicológicos. Causa: desmotivação do morador, falta de oportunidades         
de trabalho, necessidade de renda para se alimentar e sobreviver. 

5) Dificuldade na comunicação com os moradores e da participação dos mesmos em            
palestras, reuniões, atividades. Causa: moradias distantes uma das outras; falta de           
transporte; comunicação apenas através da Dona Júlia ou lousa da Sede. 

6) Não regularização e funcionamento de organizações de base, de moradores ou           
produtiva. 
 
O objetivo estratégico deste Programa foi o aumento da conscientização dos           

moradores da APA Baía Negra e da população no entorno e aumento do reconhecimento              
dos atrativos oferecidos no local.  
 

Foram estabelecidos 22 projetos, sendo que 9 deles não foram concluídos e serão             
continuados no próximo ano. Outras atividades, além das 22 estabelecidas, foram           
realizadas, pelo Conselho Gestor e pelos nossos parceiros.  
 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano foram: 
 



 
 
Janeiro 
 

- Entrega de equipamentos para a cozinha comunitária da APA Baía Negra: 
Uma ação da ECOA, com apoio Projeto ECCOS (Ecorregiões, Conectadas,          

Conservadas, Sustentáveis - União Europeia), com objetivo de fortalecimento da atividade de            
extrativismo sustentável e produção de alimentos.  
 
Foram cedidos para a Associação de Mulheres Produtoras da APA Baía Negra: 
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Março 
 

- Mascote da APA Baía Negra: 
O Conselho Gestor através da Fundação de Meio Ambiente de Ladário realizou um             

concurso de desenho com o tema “Animais do Pantanal”, com as crianças da APA Baía               
Negra para criação do mascote da APA Baía Negra.  

 
 



 
O objetivo do mascote é podermos usá-lo como forma de comunicação com as             

pessoas através de folders, animações, entre outros. 
Houve uma votação interna no Conselho e o desenho escolhido foi a onça-pintada             

da Kamila, de 16 anos.  

 
 

Em parceria com o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul – IFMS Campus              
Corumbá, foi feita a arte gráfica do desenho e então nossa versão final do mascote: 

 
 

- Oficina de implementação de Planos de Negócios: 
Foi desenvolvida pela ECOA, com apoio do Projeto ECCOS (Ecorregiões,          

Conectadas, Conservadas, Sustentáveis - União Européia) na APA Baía Negra, com a            
presença de mulheres extrativistas do Porto Esperança.  

A reunião aconteceu na sede da APA Baía Negra, para tratar dos planos de negócios da                
Laranjinha-de-Pacu e do Jaracatiá e outras propostas de desenvolvimento da cadeia           



 
produtiva e encaminhamentos para regularização fiscal das associações do Porto          
Esperança e APA Baía Negra. 

Período vespertino, foram implementados os planos de negócios do Jaracatiá e           
identificamos pouca sustentabilidade para uso dessa matéria prima, de modo que, o            
fomento de sua produção na comunidade se limitará e deve haver um plano de coleta, para                
evitar degradação da espécie, bem como a indicação de estudos sobre o uso de sua raiz                
para o extrativismo. Também houve a implementação do plano da polpa de            
laranjinha-de-pacu na APA Baía Negra e Porto Esperança.  

 

 
 

- Entrega de utensílios para a cozinha das mulheres produtoras da APA Baía Negra: 
Foram entregues materiais (utensílios de cozinha) comprados pela ECOA, com          

apoio do Projeto ECCOS (Ecorregiões, Conectadas, Conservadas, Sustentáveis - União          
Européia), para somarem-se aos equipamentos de cozinha antes distribuídos. São eles:  

Colher de Chá de Aço Inoxidável Star - GP088, Caixa Empilhável para Alimentos 15 Litros               
com Tampa (Cor Natural) - Plasvale (1246), Batedor Tipo Pera de Aço Inoxidável             
Profissional 35 cm - GP111, Garfo Lara de Aço Inoxidável (33 cm) - GP043, Concha de Aço                 
Inoxidável Clean Vazada 23x6 cm - GP131, Faca de Mesa de Aço Inoxidável Star - GP082,                
Concha de Aço Inoxidável Premium, Espátulas de Silicone (2 unidades: 29,7 x 7,3 cm / 30 x                 
7,4 cm) - Hercules (UT110-2P), Porta Sabão de Plástico - Plasvale (PV-651), Peneira para              
Frituras em Aço BTC Estanhado - Aramfactor (505/24), Cuba Gastronômica Aço Inox com             
Tampa GN 1/4×65mm (265x162mm) - 814-2/814-L, Cuba Gastronômica Aço Inox com           
Tampa GN 1/4×100mm (265x162mm) - 814-4/814-L, Assadeira Tipo Hotel de Alumínio Nº            
02 - AB-2, Assadeira de Alumínio Retangular Baixa (44x30x04 cm) - Cambé (3107 - Nº 05),                
Tábua Média para Corte (Cor Natural) - PV-12248079, Faca 3¼'' para Legumes e frutas de               
Aço Inox (8 cm) - Mundial (7030-314), Travessa Oval Funda de Aço Inoxidável (30 cm) -                
GP026, Pegador com Garras de Aço Inoxidável 19 cm - GP136, Jarra com Tampa 2,5 Lts                



 
em Policarbonato (24x20 cm) - Brascool (JD-PC8603), Assadeira de Aço Inoxidável 38x29            
cm com Alça - GP032, Espumadeira Tipo Hotel de Alumínio Nº 10 - AB-164, Faca               
Profissional para Açougue de Aço Inox c/ Cabo Branco (25 cm) - Mundial (5520/10) 

 
 

Início em Março e continuação ao longo do ano: 
 

- Educação Ambiental porta a porta: 
Conversa com os moradores da APA Baía Negra, que possuem o Termo de             

Autorização de Uso Sustentável (TAUS). Atividade realizada porta a porta, para garantir o             
entendimento, aproximar as relações e tirar dúvidas. Os assuntos abordados foram: o que é              
uma Unidade de Conservação (uso sustentável e restrito), o que é uma APA, porque a APA                
foi criada (ordenar a ocupação do local); explicação sobre sobreposição de poderes (área é              
da União, a APA é do município e a estrada do Estado); mostrar o shape da APA através de                   
um notebook, mostrando onde cada morador está localizado; explicar o que é o plano de               
manejo, o zoneamento, o foco no turismo; explicar quem faz a gestão da APA, como               
funciona o Conselho; a vantagem de ter pessoas que batalham especificamente por eles, as              
competências da Prefeitura e as competências do Conselho Gestor; explicar o que é o              
TAUS, quem pode ter o TAUS, quem emite o TAUS e quem fiscaliza a questão das                
moradias (SPU); explicar a diferença entre APA e APP; tirar dúvidas sobre licenciamento             
ambiental; orientar quanto aos resíduos sólidos. 

Foram visitadas 11 famílias, faltam 16 que serão visitadas no próximo ano.  
 
 
Abril 
 

- Caravana social: 
A Secretaria de Assistência Social de Ladário realizou a Caravana social: “Comitiva            

Esperança”, um dia com atividades e atendimento para os moradores. 
 



 

 
 

- Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC): 
Após envio da documentação exigida pelo Ministério do Meio Ambiente para a            

inclusão da APA Baía Negra no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o MMA              
aprovou a inclusão e passou a reconhecer a APA Baía Negra como uma UC oficial do                
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.  
 
Link informações da APA BN no CNUC:  
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=3861 
 
Link informações da APA BN no Painel de Unidades de Conservação Brasileiras do CNUC:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFk
OGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCI
sImMiOjF9 
 

- Meliponicultura: 
A Ecoa - Ecologia e Ação, através do seu Programa Oásis de conservação de              

polinizadores, instalou 40 iscas para abelhas nativas, próximas às casas da APA Baía             
Negra, na intenção de capturar alguns enxames para dar início à atividade de             
meliponicultura. O objetivo é montar um meliponário para educação ambiental das famílias            
e também dos/as alunos/as da escola local. Além disso, foi elaborado um diagnóstico que              
servirá à um plano de trabalho em conjunto a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -                 
UFMS no ano de 2020.  
 

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=3861
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9


 

 
 

- Limpeza de entulhos: 
Em abril, aconteceu a primeira retirada de entulhos da APA Baía Negra, incluindo             

móveis e eletrodomésticos estragados e outras sucatas. Essa atividade aconteceu em           
parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Ladário e voltou a              
ocorrer em agosto, passando pela estrada e também quando os moradores fizeram um             
mutirão de limpeza na sede da APA Baía Negra.  

 



 

 
 
Maio 
 

- Criação e regularização da Associação de Mulheres Produtoras da APA Baía Negra: 
Através da ECOA, que arcou com os custos e burocracias, a Associação de             

Mulheres Produtoras da APA Baía Negra foi devidamente criada e registrada, com CNPJ,             
Estatuto Social e votação de presidente, vice, tesoureira e secretária. 

Também realizado junto Associação sua Legalização Estatuária, escrituração        
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária. 
 

- 1º encontro de Pequenos Produtores do Pantanal: 
A EMBRAPA Pantanal, UFMS, IFMS e Agraer, realizaram o 1º encontro de            

Pequenos Produtores do Pantanal, na sede da EMBRAPA Pantanal. A Associação de            
Mulheres Produtoras da APA Baía Negra esteve presente expondo seus produtos, sendo            
doces e artesanato em camalote. Foi um sucesso, quase todos os produtos foram vendidos. 

 



 

 
 
Início em Maio e continuação ao longo do ano: 
 

- Passarinhadas ou birdwatching: 
Birdwatching ou passarinhada, termo adotado pelos brasileiros, é o ato de ir à             

campo observar aves de vida livre, identificar e fotografar. 
Esse é um tipo de turismo que tem crescido muito no Brasil – e no mundo – e a APA                    

Baía Negra conta com uma grande diversidade de espécies com um potencial incrível para              
essa vertente do turismo.  

O Clube de Observadores de Aves (COA) do Pantanal começou a realizar essa             
atividade na APA Baía Negra e neste ano promoveram quatro eventos, sendo eles: 

 
- Global Big Day - 4/maio 
- Dia da Independência - 7/set 
- 2º Global Big Day - 19/out 
- Abertura da XIV Semana de Biologia do Cpan UFMS - 23/nov 

 



 

 

 
 

- Documentário: “Baía Negra: Vidas do Pantanal” de Marco Carvalho:  
Em maio aconteceu a estreia do documentário “Baía Negra: Vidas do Pantanal” de             

Marco Carvalho, com o objetivo de mostrar como é a vida dos moradores ribeirinhos da               
APA Baía Negra e difundir conhecimento sobre o que é uma Unidade de Conservação. As               
sessões de estreia foram um sucesso e ao longo do ano o documentário foi exibidos em                
diversos lugares, sendo alguns deles: 
 

- Estréia: Sede da APABN, Casa do Dr. Gabi e SESC Corumbá; 
- Escola Vandoni; 
- Embrapa Pantanal; 
- Escola Tamandaré; 
- Sede UFGD para Técnicos em Educação da SMEL; 
- IBAMA Corumbá para os brigadistas do PREVFOGO; 



 
- Praça CEU Corumbá - Evento CEU Aberto - Semana do Meio Ambiente; 
- Hotel Virgínia para os graduandos de geografia da UFMS Campo Grande; 
- CRAS - para os idosos do Projeto de Bem com a Vida e para crianças; 
- Campo Grande - Museu de Imagem e Som (MIS), ao dia 23 de Setembro. 
- UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon no Paraná - Disciplina de Meio            

Ambiente e Agroecologia do Programa de Mestrado e Doutorado em          
Desenvolvimento Rural; 

- Associação do Bairro Almirante Tamandaré; 
- Café Espaço 28 - São Paulo/SP; 
- Sede UFGD para graduandos de Biologia e Gestão Ambiental da UFGD; 
- Tenda Uniom - Festival América do Sul; 
- UFMS Campus Pantanal - Semana de Biologia. 

 
 

 
 
Junho 
 

- Formação em Educação Ambiental e Divulgação da APABN para os Técnicos em            
Educação da Secretaria Municipal de Educação de Ladário (SMEL): 
Reservamos um dia completo com o intuito de apresentar aos Técnicos em            

Educação da SMEL o que é uma Unidade de Conservação, o que é a APA Baía Negra, o                  
potencial da região, o filme Baía Negra: Vidas do Pantanal e depois um passeio pela APA                



 
BN. A intenção foi a possibilidade de divulgar esse patrimônio de Ladário, que é a APA BN,                 
nas escolas municipais e organizar visitas com as crianças. 

 

 

 
 
 

- Visita dos graduandos de Geografia da UFMS Campo Grande + filme - 2/6 
Os graduandos de Geografia da UFMS Campus Campo Grande vieram fazer uma            

aula de campo na APABN. Fizemos uma visita guiada de ônibus pela Estrada da APABN,               
com paradas para comprar doces dos moradores, conhecer a Sede e o Mirante. Após a               
visita, assistiram o documentário “Baía Negra: Vidas do Pantanal”. 



 

 
 

- Formação da Brigada de Incêndio Comunitária: 
A Ecoa e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais             

(Prevfogo), do IBAMA, realizaram o Curso de Formação de Brigadas Comunitárias, na Área             
de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra, entre os dias 5 e 9 de junho. A iniciativa teve                 
como objetivo capacitar, apoiar e implementar boas práticas de manejo do fogo em             
comunidades campesinas e indígenas do Pantanal e Cerrado. O curso é parte do projeto              
ECCOS (Ecorregiões, Conectadas, Conservadas, Sustentáveis). 

 

https://ecoa.org.br/projeto-eccos-e-apresentado-em-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia/


 

 
 

- Intercâmbio na formação de brigadas en San José de Chiquitos na Bolívia: 
Foram 02 dias de treinamento junto a 150 brigadistas formados pela organização            

não governamental Boliviana - FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza), especializada no            
tema de incêndios Florestais naquele país. 

 



 

 
 

- Participação no Colóquio de Sustentabilidade: Mulheres ribeirinhas e produtos da          
Biodiversidade pantaneira: 
O Ministério Público Federal, com o apoio da Fundação de Meio Ambiente do             

Pantanal e da Ecoa, realizou na Semana do Meio Ambiente o Colóquio de Sustentabilidade:              
Mulheres ribeirinhas e produtos da Biodiversidade pantaneira, com o objetivo de fortalecer            
as atividades das mulheres pantaneiras e ribeirinhas que extraem da biodiversidade           
pantaneira os produtos para sua subsistência. 

A Associação de Mulheres Produtoras da APA Baía Negra esteve presente expondo            
seus produtos e também apresentaram a APA Baía Negra para os presentes.  

 



 

 

 
 
 
 

- Participação da Associação de Mulheres Produtoras da APA Baía Negra na abertura            
da Semana do Meio Ambiente de Ladário: 
 



 

 
 

- “Eles vivem no meio da rodovia” no MIS em Campo Grande:  
A grande reportagem “Eles vivem no meio da rodovia”, produzida pela Loraine            

França orientada por Edson Silva, foi apresentada por eles na Semana de Meio Ambiente              
do Museu de Imagem e Som (MIS) de Campo Grande. Alguns moradores estiveram             
presentes. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

- Turismo de Base Comunitária: 
Turistas vindos da Alemanha, pela empresa GoPantanal, puderam contemplar os          

cenários pantaneiros em passeio de barco e experimentar um cardápio especial na casa de              
um morador local - com pintado a urucum e laranjinha-de-pacu de sobremesa.  

 
 

- Premiação concurso “Por que pensar em Sustentabilidade?” da Fundação de Meio           
Ambiente de Ladário: 
Passeio de Barco contemplativo com os alunos das escolas municipais e estaduais            

de Ladário que participaram do concurso “Por que pensar em Sustentabilidade?” da            
Fundação de Meio Ambiente de Ladário, em homenagem a Semana do Meio Ambiente. 
 



 

 
 

 
 

- Folder da APA Baía Negra: 
A Ecoa produziu um folder da APA Baía Negra, com as ideias sugeridas pelo              

Conselho Gestor e incluindo também o mascote, com o intuito de entregarmos para             
visitantes da APABN: 

 



 

 
 

- Vídeo documentário sobre o conteúdo do Plano de Manejo da APA Baía Negra: 
Em apoio ao fortalecimento da unidade e a promoção de meios de vida sustentáveis,              

a Ecoa - Ecologia e Ação, através do seu Projeto ECCOS, iniciou a captação de imagens                
em vídeo para a produção e lançamento em 2020, de um mini documentário sobre o               
conteúdo do Plano de Manejo da APA. Na ocasião, foram entrevistados os/as            
moradores/as, técnicos, pesquisadores/as e colaboradores/as da unidade.  
 
Julho 
 

- II Encontro da Rede de Mulheres do Cerrado e Pantanal: 
Entre os dias 2 e 3 de julho, em Campo Grande, a Ecoa promoveu o durante o II                  

Encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Cerrado e Pantanal – CerraPan, que contou              
com a participação da Associação de Mulheres Produtoras da APA Baía Negra. As             
mulheres puderam apresentar seus avanços e desafios diários, aliados ao desejo de            
fortalecer e expandir os trabalhos que desenvolvem. 

https://ecoa.org.br/rede-de-mulheres-produtoras-do-cerrado-e-pantanal/


 

 

 
 
 

- Participação na 15ª Feira de Sementes Crioulas de Juti-MS: 
De 12 a 14 de julho aconteceu a 15ª Feira de Sementes Crioulas e Produtos               

Agroecológicos na cidade de Juti-MS, a qual teve como programação palestras sobre            
plantas alimentícias não-convencionais (PANCs), sobre o Plano Estadual de Agroecologia,          
Produção Orgânica e Extrativismo Sustentável de Mato Grosso do Sul, e sobre a             
preservação e distribuição de semestes crioulas. Alguns moradores da APA Baía Negra            
estiveram presente para expor seus produtos, trocar conhecimento e trouxeram sementes           
crioulas para plantarem.  

 



 

 
 

- Manutenção, redescobrimento e abertura de novas trilhas. Georreferenciamento e         
inserção no aplicativo: Passaporte de Trilhas. 
Com o apoio da Brigada Prevfogo Pantanal - IBAMA e da Brigada Comunitária da              

APA Baía Negra, fizemos a manutenção da Trilha da Cabana e o descobrimento das Trilhas               
das Pedras e dos Mirantes. Além de ser uma atividade que valorizará a APABN por oferecer                
opções de ecoturismo, também é uma forma de proteger a vegetação de incêndios             
florestais, visto que as trilhas também funcionam como aceiros.  
Ao finalizar o trabalho de manutenção e abertura das trilhas, elas foram georreferenciadas e              
cadastradas no aplicativo oficial da Rede Nacional de Trilhas, o Passaporte de Trilhas, onde              
o visitante pode ter acesso à diversas informações sobre a trilha. Além disso, nós              
sinalizamos a trilha conforme o ‘Manual de Sinalização de Trilhas” do ICMBio.  
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 
Agosto 
 

- Site da APA Baía Negra: 
Em parceria com o LECO - Laboratório de Ensino de Computação da UFMS             

Campus Pantanal, criou-se o site oficial da APA Baía Negra, contendo os menus: Sobre              
(informações gerais sobre a APA BN), Visite-nos, Eventos (calendário), Localização e           
Contato.  
 
Link: http://apabaianegra.eco.br/ 

 
 

- Pedal Solidário TGS (Team Geração Saúde) com café da manhã comunitário: 
Com o apoio do Conselho Gestor, o grupo de pedal de Corumbá e Ladário, TGS,               

organizou um pedal solidário, com doação de roupas e alimentos para a comunidade da              
APABN, além de levar comes e bebes para um café da manhã comunitário junto com os                
moradores. Aproveitamos para divulgar a APABN e conscientizá-los.  

 

http://apabaianegra.eco.br/


 

 

 
 
 
Início em Agosto e continuação ao longo do ano: 
 

- Inauguração das Trilhas: 



 
Em parceria com o Skywalkers, projeto do Instituto UNIOM, que leva moradores de             

Corumbá e Ladário, e também turistas, à trilhas da nossa região, realizamos a inauguração              
das trilhas da APABN nos dias 31/08 e 01/09. Por ser um sucesso, o Skywalkers organizou                
mais outros três eventos ao longo do ano, em 14/09, 20/10 e 08/12. 

As trilhas exigem condutores, sendo sempre 1 morador e o responsável pelo            
Skywalker, devido a parceria que firmamos, e são pagas. O dinheiro é destinado ao              
pagamento da diária dos condutores e uma parte vai para a Associação de Mulheres              
Produtos da APABN.  

Aproveitamos as trilhas para realizarmos sorteio de “passeios gratuitos nas trilhas”           
nas redes sociais da APA, com o intuito de aumentar a divulgação tanto do atrativo em si,                 
quanto de toda a Unidade de Conservação.  
 

 



 

 
 
Setembro  
 

- Circuito Pantanal Sul de MTB - Funec Corumbá: 
A Fundação de Esportes - FUNEC de Corumbá solicitou utilizar as novas trilhas da              

APABN para realizar uma das etapas do Circuito Pantanal Sul de Mountain Bike.  

 



 
 

- Participação dos moradores da APA Baía Negra na Feira da Agricultura Familiar na             
Fundação de Meio Ambiente de Ladário. 
 

 
 

- Revitalização da Sede da APA:  
Tendo em vista o evento da Olympikus “Bota para Correr” e o recurso repassado à               

este Conselho para a revitalização da Sede da APABN, foram realizados mutirões de             
limpeza dos moradores, dedetização de abelhas e marimbondos, apoio da Secretaria de            
Obras para roçada, poda de árvores e recolhimentos de entulhos, pinturas artísticas feita             
por artistas da região (Célia Souza, Rude e Elino), instalação de telas mosqueteiras, pintura              
dos prédios por fora, fechamento dos buracos de ar condicionado do prédio principal,             
reforma da porta de entrada do prédio da beira do rio, reforma simples dos banheiros, entre                
outros detalhes.  

 



 

 

 
 



 

 
 
 

- Bota Pra Correr - Pantanal: 
Com o intuito de lançar um tênis de corrida em trilha, a Olympikus criou o Bota pra                 

Correr, evento de corrida em trilhas. Uma das etapas do Bota pra Correr aconteceu na APA                
Baía Negra. 
 

 



 

 
 

Outubro  
 

- Curso de Condutores de Trilhas: 
O Conselho Gestor solicitou à UFGD, que ministrasse um curso de Condutores de             

Trilhas para moradores da APABN e convidados. O curso aconteceu na base da UFGD na               
APABN entre os dias 17 e 20 de novembro.  

 

 
 
 



 
 

- Estreia documentário “Baía Negra: Vidas do Pantanal” em São Paulo/SP: 
Em parceria com o Conservatio e com o Café Espaço 28, pudemos exibir o              

documentário em São Paulo/SP, para um público que não conhece o Pantanal e a APA               
Baía Negra, mas que ajudaram no financiamento coletivo para que o documentário ocorre. 

 

 
 

- Exposição “Retratos biográficos da Baía Negra” - Loraine França e Edson Silva: 
De 26/out a 15/nov ficou exposta no Museu de Imagem e Som (MIS) de Campo               

Grande, a exposição “Retratos biográficos da Baía Negra”. As fotografias e textos são             
resultado do projeto experimental de conclusão de curso de jornalismo de Loraine França,             
orientado pelo professor da UFMS, Edson Silva. Alguns moradores estiveram presente.  

 



 

 
 
Novembro 
 

- Trilha bilíngue Wizard e Baile do Bem: 
Em parceria com o Coletivo Baile do Bem e com a Wizard Corumbá, realizamos uma               

trilha para os alunos de curso de inglês da Wizard com o intuito de falar o idioma fora da                   
sala de aula, além de treinarmos o recebimento de turistas estrangeiros.  

 



 

 

 
 
 



 
- Participação no Festival da América do Sul:  

A APA Baía Negra esteve presente na Tenda Uniom, em parceria com o Instituto              
Uniom, apresentando o filme “Baía Negra: Vidas do Pantanal” e expondo os produtos das              
mulheres produtoras. A Associação de Mulheres Produtoras também expôs seus produtos           
na Tenda “Artesanato de Corumbá”.  

 

 
 



 

 
 

- Eco Pantanal Extremo: 
A Fundação de Esportes - FUNEC de Corumbá solicitou utilizar as trilhas da APABN              

para realizar a prova de Mountain Bike do Eco Pantanal Extremo 2019. 
 



 

 
 

- IMASUL Corumbá realiza entrega de brinquedos sustentáveis para a brinquedoteca          
da sede da APA Baía Negra.  
 

 
 
 
Dezembro 

 
- Força-tarefa da Sec. de Assistência Social de Ladário: 

Em apoio à SPU e conforme solicitado pelo Conselho Gestor, a Secretaria de             
Assistência Social de Ladário realizou força-tarefa para atender as famílias aptas a receber             
os TAUS. A SPU solicitou que fosse preenchido por um profissional Assistente Social, um              
questionário socioeconômico de algumas famílias que receberão TAUS. 

 



 

 
 

Reportagens sobre ou com a participação da APA Baía Negra nas mídias: 
 

- APA Baía Negra entra para o cadastro nacional de unidades de conservação:  
https://globoplay.globo.com/v/7553886/ 
 

- APA Baía Negra ganhará maior visibilidade através de documentário que será 
exibido em âmbito nacional: 
http://www.namidiams.com.br/entretenimento/apa-baia-negra-ganhara-maior-visibilid
ade-atraves-de-documentario-que/10588/ 
 

- Coluna Entrelinhas Jornal Capital do Pantanal - Thainan Bornato - “Não é só 
CODRASA, é APA Baía Negra: 
http://www.capitaldopantanal.com.br/colunistas/post/nao-e-so-codrasa-e-apa-baia-ne
gra/518732/ 
 

- Concurso de fotografia tem como prêmio “Passarinhada”: 
http://www.capitaldopantanal.com.br/geral/concurso-de-fotografia-tem-como-premio-
passarinhada/532624/ 
 

- Pantaneiros e Bolivianos recebem treinamento para combater incêndios:  
https://globoplay.globo.com/v/7676603/ 
 

- II Encontro da Rede de Mulheres do Cerrado e Pantanal:  
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/edicao/2019/07/07/videos-ms-rural-de-d
omingo-7-de-julho-de-2019.ghtml 
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- Aniversário de Ladário - TV Morena - “MS revela tesouro natural de Ladário”:

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/edicao/2019/09/02/videos-ms1-corumba
-de-segunda-feira-2-de-setembro-de-2019.ghtml 
  

- Primeira etapa do Circuito de Mountain Bike está com inscrições abertas: 
https://diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=111943 

 
- Repórter conta como foi participar de corrida em área protegida do Pantanal :  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2019/10/reporter-conta-como-foi-participar-de-
corrida-em-area-protegida-do-pantanal.shtml 
  

- 'Bota pra Correr', etapa do Pantanal: "A corrida mais linda e difícil que já fiz":  
https://globoesporte.globo.com/eu-atleta/post/2019/10/06/bota-pra-correr-etapa-do-p
antanal-a-corrida-mais-linda-e-dificil-que-ja-fiz.ghtml 
  

- O Bota Pra Correr Pantanal aconteceu no dia 28/9, com provas de 10 km e 21 km, 
na cidade de Ladário, ao lado de Corumbá, capital do Pantanal/MS:  
https://botapracorrerolympikus.com.br/pantanal/ 
  

- Corrida reuniu atletas do Brasil inteiro: 
https://globoplay.globo.com/v/7963123/programa/ 
 

- Bota Pra Correr Olympikus dá a largada para etapa no Pantanal:  
http://correiodecorumba.com.br/index.php?s=noticia&id=33909 
 
 
As atividades previstas no Plano de Educação Ambiental e Comunicação de 2019,            

que não conseguiram ser realizadas e a justificativa para cada uma delas, foram:  
 

● Palestra sobre: “UCs com moradores tradicionais que dão certo” - Público-alvo:           
moradores da APA Baía Negra; Necessita-se buscar parcerias. 

● Pedágio de conscientização na Estrada da Codrasa - Público-alvo: motoristas e           
demais turistas que visitem o local; Falta de tempo hábil.  

● Possível 1º encontro das UCs do Pantanal Sul-Matogrossense - Público-alvo:          
RPPNs, Parques, APAs, entre outras categorias de UCs. Necessita-se buscar          
parcerias. 

● Criação de uma horta comunitária - Público-alvo: moradores da APA Baía Negra;            
Dificuldade em desenvolver o projeto.  

● Palestras sociais com os temas: álcool, drogas, educação sexual, violência contra a            
mulher, entre outros. - Público-alvo: moradores da APA Baía Negra; Necessita-se           
buscar parcerias. 

● Procurar uma alternativa de comunicação com os moradores. O Conselho Gestor           
chegou a realizar reunião com o IFMS Corumbá para pensar em uma alternativa e              
foi proposto uma campanha para as pessoas doarem celular que não usam mais,             
mas que ainda funcionam, doarmos para os moradores que não possuem celular e             
solicitar do IFMS uma capacitação para os moradores aprenderem a usar esses            
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aparelhos. Mas não conseguimos realizar essa atividade em 2019. 

● Criação de um filme (curta) de desenho animado sobre a APA Baía Negra -              
Público-alvo: crianças da APA Baía Negra; O Conselho Gestor se reuniu com o             
IFMS para propor uma parceria e o IFMS propôs escrever um projeto de extensão              
para 2020, que visasse tanto a capacitação das crianças e adolescentes da APA             
Baía Negra para utilizarem computadores, criar seus próprios personagens digitais e           
fazer a animação. 

● Finalização da cartilha dos moradores da APA Baía Negra - Produzida pelo Instituto             
Uniom. Este Conselho aguarda o recebimento dos novos Termos de Autorização de            
Uso Sustentável (TAUS) para que a produção das cartilhas gere resultados mais            
eficientes.  

 
 

Todas essas atividades serão incluídas no Plano de Educação Ambiental e           
Comunicação de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


