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1. INTRODUÇÃO: 
 

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul – APROSOJA MS firmou parceria com 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, 
através do Termo de Colaboração/Fomento nº 27.713/2017, com vigência pelo período de Outubro de 2017 a 
Março de 2019, com termo de prorrogação para Maio de 2019, anexo ao processo 71.900.019/2017 tendo por 
objeto o desenvolvimento das ações do Projeto de Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio de MS 
– Siga MS, conforme Plano de Trabalho. 

 

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
2.1. DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS 

 

As metas referentes ao período em questão foram alcançadas parcialmente. 
 

 

2.2. AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

As seguintes ações foram desenvolvidas para o cumprimento do objeto: 
 
Meta 1 – Veículos/Manutenção (limpeza): O fornecimento de carro, bem como sua manutenção (limpeza), 
para atendimento das metas manteve-se contínuo durante todo o projeto, por meio de locação para a execução 
dos serviços de campo, conforme cronograma físico constante no Plano de Trabalho e Projeto Proposto; 
 
Meta 2 – Materiais gráficos: Não atendida; 
 
Meta 3 – Imageamento de alta resolução: Cumprida e finalizada no primeiro trimestre; 
 
Meta 4 – Licenças de software: A contratação das licenças de manutenção de software (ArcGis®) foi realizada 
no primeiro trimestre do projeto para todo seu período de vigência;   
 
Meta 5 - Equipamentos: A aquisição de equipamentos a que se refere esta meta foi cumprida no ato de compra 
de kits de amostragem e classificação de grãos no primeiro trimestre, portanto, a meta foi cumprida;  

 
Meta 6 – Serviços de campo: Contratação realizada no primeiro trimestre, em andamento por todo o período 
vigente do termo de colaboração; 
 
Meta 7 – Serviços de geoprocessamento: Contratado em prazo referente ao plano de trabalho para 
mapeamento de três safras. A primeira foi entregue no primeiro trimestre, a segunda foi entregue no terceiro 
trimestre e a terceira entregue na finalização do projeto; 

 
Meta 8 – Serviços de plataforma móvel: Como houve atraso no repasse dos recursos, não foi possível 
executar a renovação tecnológica da plataforma, sendo assim, durante o projeto foi utilizado o mesmo aplicativo 
anteriormente desenvolvido.    

 
 

         



         
 
         Meta 9 – Monitoramento Agroclimático: Meta não cumprida;  

 
Meta 10 – Divulgação dos resultados: A divulgação dos resultados aconteceu de forma direta pela instituição, 
através das variadas formas de comunicação das quais a instituição se vale. O primeiro evento de colheita foi 
comprometido com o atraso dos recursos que foram disponibilizados somente após o momento ideal para a 
organização do mesmo, logo, não foi realizado. Já o evento de lançamento da colheita do milho 2ª safra 
2017/2018, foi realizado no dia 25 de Junho de 2018 e o lançamento da colheita da soja primeira safra 
2018/2019, foi realizado em 31 de Janeiro de 2019, com recursos financeiros não advindos do projeto.  

 
Meta 11 – Levantamentos de uso e cobertura do solo: Os três levantamentos previstos foram realizados. O 
primeiro, realizado na 1ª safra de soja 2017/2018, foi finalizado no mês de Dezembro de 2017, o segundo foi 
realizado na 2ª safra de milho 2017/2018 e finalizado no mês de Março de 2018 e o terceiro e último, que fez o 
levantamento da safra de verão 2018/2019, finalizado em Abril de 2019.   
 
Meta 12 – Acompanhamento de safras (plantio, desenvolvimento, colheita e produtividade): Meta 
cumprida. Semanalmente, durante toda a vigência do projeto, foram realizadas viagens para visitas a campo 
com coleta de dados para o acompanhamento das safras (plantio, tratos culturais, pragas, doenças e plantas 
daninhas).   

 
Meta 13 – Levantamento de custos de produção: Meta parcialmente cumprida. Dos municípios 
contemplados no Plano de Trabalho, não foram realizados apenas dois painéis que estavam previstos na meta, 
nos municípios de Bonito e Chapadão do Sul, devido ao atraso no repasse dos recursos necessários para tal, 
os demais foram realizados ao longo do projeto.    

 
Meta 14 – Acompanhamento da qualidade de grãos colhidos em MS: Foram realizadas viagens para visitas 
a campo, com o objetivo de amostragem da qualidade dos grãos de milho e soja por meio de classificações de 
grãos conforme normativas do MAPA na safra de milho 2017/2018 e soja na safra 2018/2019.   

 
 

2.3. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO OBJETO 
 

As visitas em propriedades são registradas através da utilização de um aplicativo no qual o técnico de campo 
insere as informações coletadas e as encaminha de forma digital. A partir de então, são realizadas as análises 
dos dados coletados e produzidas as circulares técnicas semanais. O mesmo procedimento é realizado no 
período de coleta de pontos para a análise de uso e ocupação do solo, de forma que os mesmos ficam 
armazenados em formato digital, tanto nos computadores portáteis utilizados pelos técnicos de campo, como 
no banco de dados interno da instituição.   
Todas as circulares técnicas estão publicadas no site do projeto, SigaWeb, que conta atualmente com 1531 
usuários cadastrados que acessam a área de publicação das circulares. Já os contratos firmados com 
prestadores de serviço e compra de equipamentos estão armazenados no departamento administrativo da 
Aprosoja MS. Estão anexos a esse relatório, os mapas de uso e ocupação de solo estadual e os recortes para 
cada município.  

 

2.4. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA (quando houver) 
 

Não há contrapartida financeira. 
 
 

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 

3.1. Impactos econômicos e sociais das ações desenvolvidas: 
 
O trabalho desenvolvido pelo projeto, de coletar dados de campo, cruzar e validar com os dados 
geoespacializados da agricultura no estado, gerando informação de qualidade para o produtor rural, 
estudantes, governo do estado, fomenta as descobertas e aprendizagens sobre os mais variados temas 
técnicos, gera conhecimento e capacitação e impacta positivamente nos processos de desenvolvimento dos 
sistemas agrícolas empregados nas regiões monitoradas, assim, com a circulação de conhecimento e 
aumento no interesse em melhorias dos processos produtivos, a agricultura contribui de forma considerável 



nos campos sociais que as circundam, ou seja, movimentam mais a economia, geram mais empregos e 
conservam de forma mais eficiente os recursos naturais demandados.   

 
3.2. Grau de satisfação do público-alvo: 

 
Acredita-se que o principal público alvo, que são os produtores rurais de MS, esteja satisfeito com os 
resultados dos trabalhos realizados pelo projeto, pois além de serem consultados e visitados pelos técnicos 
de campo, são informados sobre o andamento da safra, das principais cultivares lançadas e semeadas nas 
diferentes regiões do estado, períodos de estiagem, incidência de pragas, doenças, plantas daninhas e etc 
através da publicação semanal do boletim técnico. Além disso, com a publicação dos dados em portal próprio 
e de acesso gratuito, outros públicos são atingidos, como os estudantes nas universidades, centros de 
pesquisa e de economia, que tomam por base os dados publicados via boletim.  

 
3.3. Possibilidade da sustentabilidade das ações: 

 
Todas as informações geradas pelo projeto desde o levantamento dos dados para mapeamentos de uso e 
cobertura do solo até as visitas de acompanhamentos de safras, incluindo informações de plantio, 
desenvolvimento, colheita e produtividade, têm reflexos predominantes para a orientação de instituições de 
pesquisa, informações para a instalação de empresas do setor, informações para avaliação de mercado e 
desempenho dos produtores do estado em relação às culturas da soja e do milho.  

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 

O cumprimento e/ou andamento de algumas metas foram prejudicadas devido ao atraso e fracionamento no 
repasse dos recursos financeiros, tais como, impressão de material gráfico, realização de painéis de levantamento 
de custo de produção, realização de mais eventos de divulgação de resultados e atualização de serviços de 
plataforma móvel. No entanto, no que se refere ao acompanhamento das safras e o mapeamento de uso e 
ocupação de solo, foram todas cumpridas.  
 

AUTENTICAÇÃO 
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