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De acordo com Friday (1987), várias hipóteses explicam a distribuição desses organismos, 
que estão associadas a fatores biogeográficos (que governam a dispersão) e as 
características dos habitats (que influenciam no estabelecimento e na persistência das 
populações). Na maioria dos ambientes aquáticos a distribuição desses organismos é 
heterogênea e controlada por fatores como profundidade, disponibilidade e qualidade de 
alimento, textura e conteúdo de matéria orgânica no sedimento, tipos de substratos, 
temperatura da água, concentração de oxigênio dissolvido, além das interações 
competitivas, como pressão de predação, dentre outros aspectos (PINDER, 1986; MERRITT 
& CUMMINS, 1996; COFFMAN & FERRINGTON Jr., 1996). Desse modo, a distribuição 
espacial da comunidade zoobentônica reflete interações complexas entre as espécies e os 
fatores ambientais.  
 
O hábito alimentar dos zoobentos é detritivoria, em sua maioria. Esses organismos 
convertem os detritos de baixa qualidade e energia em melhores alimentos para os níveis 
tróficos superiores como os peixes (ARCIFA & MESCHIATTI, 1993; MESCHIATTI & 
ARCIFA, 2002), os camarões, os insetos (WALKER, 1988) e as aves (NESSIMIAN, 1993). 
Outros grupos como os dípteros quironomídeos são coletores (filtradores e colhedores), 
retalhadores, raspadores e predadores (engolfadores e perfuradores). Dessa forma, os 
zoobentos podem ser herbívoros, carnívoros e detritívoros (OLIVER, 1971; CUMMINS, 
1973; PINDER, 1986), assumindo importante papel no fluxo de energia e na ciclagem de 
nutrientes através da decomposição da matéria orgânica (PENNAK, 1978).  
 
A dominância de poucos grupos em um determinado ambiente ou hábitat significa, dentre 
outros fatores, que as condições ambientais propiciaram a seleção de poucos grupos, que 
se adaptaram a viver em elevadas densidades. No caso da APA do Lajeado, os grupos 
dominantes foram Annelida com 91% da densidade total e Arthropoda com 7%, como pode 
ser observado na Figura 4.2.3.e.

Figura 4.2.3.e 
Abundância relativa (%) dos grupos mais representativos de zoobentos 
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4.3
Meio Antrópico 
 
4.3.1
Uso do Solo
 
A caracterização do uso do solo na área urbana, bem como a distribuição e quantificação 
dos diferentes tipos de uso, foi feita através de levantamento de campo, e com base nas 
informações presentes em arquivo extensão *.shp (shapefile) do Cadastro de Imóveis 
Urbanos do Município de Campo Grande, fornecido pela SEMADUR (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), atual SEMADUR (Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano).  
 
A caracterização da área rural foi baseada nas fotos aéreas da região, e na utilização dos 
levantamentos de fitofisionomias realizados para a caracterização do meio físico.  
 
Área Urbana 
 
Dos 52,37 km2 da APA Lajeado, 34% estão inseridos em área urbana. Os usos do solo para 
a área urbana foram classificados de acordo com a descrição contida na Tabela 4.3.1.a, a 
seguir. 
 
Tabela 4.3.1.a 
Classificação do uso do solo na área urbana da APA Lajeado 

Uso do Solo Descrição 

Área Verde Pública Áreas livres constituídas por desmembramentos de glebas urbanas ou 
parcelamentos de terra pertencentes ao poder público 

Comércio e Serviços Usos comerciais de atacado e varejo, e prestação de serviços, o que inclui, 
estabelecimentos de ensino, saúde e edificações de uso religioso.  

Residencial Unifamiliar Unidades habitacionais isoladas 

Residencial Multifamiliar Unidades habitacionais não isoladas  

Misto Áreas com dois ou mais tipos de usos do solo  
Indústria de Médio Porte Atividades industriais em área inferior a 1 hectare 
Indústria de Grande Porte Atividades industriais em área superior a 1 hectare 

Especial 

Estações de tratamento, poços artesianos, telecomunicações, cemitérios, 
instalações militares, instalações aeroportuárias e ferroviárias, terminais 
rodoviários e de transbordo, casas de detenção, penitenciárias e presídios, 
usinas de lixo, estádios, agropecuária, parque de exposições, centrais de 
abastecimento, bem como clubes e  entidades assistenciais com área 
superior a 2 hectares. 

Sem Uso Definido Áreas ocupadas por edificações cujo uso não pôde ser definido 
(abandonado ou em obras)  

Vazio Áreas constituídas por glebas urbanas ou parcelamentos de terra 
desocupados, geralmente rodeados ou servidos de infra-estrutura. 
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A partir dessa classificação, foi realizado o levantamento em campo, e elaborado um mapa 
temático (Figura 4.3.1.a), que apresenta os usos em cada quadra.  

Pela análise do mapa, é possível observar a predominância dos vazios urbanos, que 
correspondem a 32,1% da área urbana, seguido pelo uso residencial unifamiliar, que 
corresponde a 24,3%, uso misto (residencial, comércio e serviços), 18,6%, áreas verdes 
públicas, 10,1%, comércio e serviços, 5,3%, industrial 3,5%, especial, 4,9%, e residencial 
multifamiliar, 0,7%. Há também alguns pontos que não possuem uso definido, porém 
correspondem a apenas a 0,7% do total. 

Os locais de concentração de cada uso do solo na área urbana são descritos a seguir. 

Área Verdes Públicas

A maior concentração de áreas verdes públicas da área urbana está na área da Estação 
Ecológica Damha, que, com um território de aproximadamente 145 hectares corresponde a 
82% das áreas verdes públicas. As demais áreas encontram-se dispersas em 
parcelamentos urbanos ao longo do território da APA, e são constituídas por terrenos que 
variam de um a no máximo seis hectares. 

Com exceção das praças centrais do bairro Parque Residencial Arnaldo Est. Figueiredo, 
entre outras situações pontuais, que correspondem a menos de 3% do total, todas as áreas 
verdes públicas no território da APA encontram-se vazias, sem qualquer tratamento. 

Comércio e Serviços

As áreas exclusivamente comerciais e de serviços estão concentradas sobretudo ao longo 
das principais vias da APA Lajeado, ou seja, ao longo do Anel Rodoviário, Av.Redentor e 
Rua Joaquim Murtinho (BR 262). São observadas concentrações também ao longo da Rua 
José Nogueira Vieira, importante via arterial da região, onde há maior concentração de 
comércio local. 

Assim, destacam-se: 

1. Postos de Gasolina ao longo das principais vias arteriais e de trânsito rápido, sendo 
três unidades ao longo do anel rodoviário, duas unidades ao longo da Av. Redentor 
(BR 262) e uma unidade ao longo da Rua José Nogueira Vieira. 

2. Núcleos consolidados de serviços automotivos, e revendas de pneus e autopeças, 
ao longo do Anel Rodoviário, sendo a maior concentração observada na área junto 
ao Jardim Itamaracá.

3. Serviços de hotéis, motéis, galpões, centros de distribuição e garagens de 
transportadoras junto à Av. Redentor (BR 262) 

4. Igreja Batista Ágape, com dois hectares e a Transportadora Três Américas, com 
quatro hectares, no triângulo formado pelas Ruas Joaquim Murtinho (BR 262) e José 
Nogueira Vieira 

5. Núcleos consolidados de comércio local ao longo da Rua José Nogueira Vieira e 
Avenida Marquês de Pombal, na área do Loteamento Municipal Dalva de Oliveira. 

6. Unidades educacionais, centros comunitários e de assistência social concentrados 
na porção noroeste da APA. A região urbana sudoeste, possui apenas um posto de 
saúde dentro dos limites da APA Lajeado.  
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Uso Especial

Os imóveis classificados como uso especial encontram-se dispersos ao longo do território 
da APA. Na área urbana, destacam-se os seguintes empreendimentos: 

1. Subestação da Eletrosul, junto à Av. Redentor (BR 262), com cerca de oito hectares 
2. Reservatório – Águas da Guariroba, junto à Av. Redentor (BR 262), com cerca de 

nove hectares
3. Captação Lajeado – Águas da Guariroba, junto ao Anel Rodoviário 
4. Clubes da Associação Nipo-Brasileira, com vinte e três hectares e Clube Atlético dos 

Viajantes, com dois hectares, no triângulo formado pelas Ruas Joaquim Murtinho 
(BR 262) e José Nogueira Vieira 

5. Haras 5 Jotas, junto ao Anel Rodoviário, com cerca de quatro hectares. 
6. AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do 

Sul) –, junto à Av. Redentor (BR 262) com cerca de dois hectares 
7. Asilo da Velhice Desamparada e Indigente São João Bosco, e AMPARE – 

Salesianos (Assistência Social), ambos no Bairro Tiradentes, com respectivamente 
cinco e dois hectares. 

8. Pesque e Pague ao longo do Anel Rodoviário, com cerca de vinte e três hectares.  

Uso Industrial

A APA Lajeado também possui estabelecimentos industriais de médio e grande porte, 
distribuídos ao longo de suas principais vias de trânsito, destacando-se: 

1. Três estabelecimentos de médio porte (até 1 ha), sendo dois ao longo da Av. 
Redentor (BR 262) e um em localização próxima, no bairro Vivenda do Parque. 

2. Três estabelecimentos de grande porte (área superior a 1 ha), ao longo do Anel 
Rodoviário:  Cargill Agrícola S.A.(30 ha), Real Nutrição Animal (7 ha),  e uma 
Indústria Cerâmica (5 ha). 

3. Um estabelecimento de grande porte na Rua José Nogueira Vieira: Matpar – 
Premoldados (5 ha). 

4. Dois estabelecimentos de grande porte junto à Rua Wilson da Luz (travessa entre 
Av. Redentor e Rua José Nogueira Vieira): CauêMix (7 ha) e Cobel – Construtora de 
Obras de Engenharia Ltda. (5 ha). 

Residencial Unifamiliar

O uso residencial unifamiliar corresponde a 24% da área urbana da APA Lajeado, 
destacando-se os seguintes bairros e loteamentos: 

1. Parque Residencial Damha, com 78 hectares, exclusivamente residencial, em 
condomínio fechado. 

2. Parque Residencial Damha II, com 49 hectares, exclusivamente residencial, em 
condomínio fechado. 

3. Condomínio residencial fechado junto à Av. Redentor, com 5 hectares. 
4. Conjunto Residencial Oitis, com 34 hectares, em fase de finalização e com previsão 

de entrega para janeiro de 2009 (casas populares). 
5. Conjunto Residencial Marçal de Souza, assentamento de povos indígenas com 4 

hectares,. 
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As demais áreas localizam-se nos bairros Jardim Noroeste, Panorama, Estrela do Parque, 
Jardim Flamboyant, Tiradentes, Dalva de Oliveira e Maria Aparecida Pedrossian, os quais 
também possuem áreas mistas ou exclusivas de comércio e serviços. 

Vale destacar que a área urbana também possui chácaras residenciais, as quais totalizam 
18 hectares, algumas ocupando áreas públicas. Já as áreas residenciais em invasões 
correspondem a 3 hectares. 

Nas áreas exclusivamente residenciais dos bairros listados, possuem ocupação superior a 
70% os bairros Dalva de Oliveira, Tiradentes, Marçal de Souza e o condomínio fechado 
junto à Av. Redentor (BR 262). Os bairros Estrela do Parque e Panorama têm áreas 
exclusivamente residenciais com ocupação entre 40% e 70%, e os demais possuem menos 
que 40% de ocupação (Figura 4.3.1.b).

Residencial Multifamiliar

O uso residencial multifamiliar é encontrado apenas na região noroeste da APA Lajeado e 
corresponde a apenas 0,7% da sua área urbana. Tratam-se de conjuntos residenciais 
fechados, de edifícios multipavimentos, descritos a seguir: 

1. Residencial Europa: 94 edifícios com oito apartamentos cada, localizado na Rua 
José Nogueira Vieira entre a Rua dos Farmacêuticos e a Av. Marquês de Pombal. 

2. Residencial Nova Grécia: 18 edifícios com oito apartamentos cada, localizado na 
Rua José Nogueira Vieira, junto à Estrada Rancharia 

3. Residencial Nova Dinamarca: 8 edifícios com oito apartamentos cada, localizado na 
Av. Marquês de Pombal.   

Todos os condomínios residenciais multifamiliares possuem ocupação maior que 70%. 

Misto

Os usos mistos observados na APA Lajeado correspondem apenas a áreas com uso 
predominantemente residencial unifamiliar, com comércio e serviços locais dispersos pelo 
território, com pequenas variações apenas na sua distribuição. 

Possuem áreas mistas os bairros Maria Aparecida Pedrossian, Dalva de Oliveira, 
Panorama, Tiradentes, Jardim Samambaia, Jardim Itamaracá e Parque Residencial Arnaldo 
Est. Figueiredo.  

Nas áreas mistas, os bairros Maria Aparecida Pedrossian, Dalva de Oliveira, Jardim 
Samambaia, Parque Residencial Arnaldo Est. Figueiredo e parcelas do Jardim Itamaracá e 
Bairro Tiradentes possuem ocupação maior que 70% dos lotes. Já a área mista do Bairro 
Panorama e demais parcelas dos Bairros Jardim Itamaracá e Bairro Tiradentes possuem 
ocupação dos lotes entre 40% e 70%, (Figura 4.3.1.b).

Vazios Urbanos

Os vazios urbanos correspondem a 32,1% de toda a área urbana da APA Lajeado, sendo 
que, do total de vazios, 148 hectares (cerca de 26%), já possuem processos em tramitação, 
ou ainda em fase de consulta, para implantação de novos loteamentos residenciais 
(segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Controle Urbanístico e 
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Ambiental - SEMUR e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
SEMADUR, atual SEMADUR - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano).

As áreas para as quais estão previstos novos loteamentos são apresentadas na Figura 
4.3.1.c e são listadas a seguir:  

1. Área de cinqüenta e cinco hectares para a qual é prevista a implantação do Parque 
Damha III, condomínio fechado de alto padrão, com 416 lotes. 

2. Área de trinta e cinco hectares para a qual é prevista a implantação do residencial 
Athenas, com 658 unidades térreas. 

3. Área de quarenta e sete hectares para a qual há possibilidade de implantação de 
conjunto habitacional de padrão popular de cerca de 1.000 unidades térreas 
(segundo informação da SEMADUR, ainda em consulta prévia, não havendo nada 
oficializado; atual SEMADUR - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano).  

4. Área de onze hectares junto ao residencial Europa, para onde é prevista a 
implantação de conjuntos residenciais multifamiliares fechados, de acordo com 
padrão observado nos demais conjuntos do residencial. 

A localização dos bairros é apresentada na Figura 4.3.1.d.

Área Rural 

Os demais 66% da área da APA Lajeado são constituídos por área rural. Com base nos 
levantamentos realizados para o diagnóstico do meio físico, os usos do solo na área rural 
foram classificados: de acordo com a descrição contida na Tabela 4.3.1.b, a seguir. 

Tabela 4.3.1.b 
Classificação do uso do solo na área rural da APA Lajeado 

Uso do Solo Descrição 

Especial 

Estações de tratamento, poços artesianos, telecomunicações, cemitérios, 
instalações militares, instalações aeroportuárias e ferroviárias, terminais 
rodoviários e de transbordo, casas de detenção, penitenciárias e 
presídios, usinas de lixo, estádios, agropecuária, parque de exposições, 
centrais de abastecimento, bem como clubes e entidades assistenciais 
com área superior a 2 hectares.  

Pastagem Áreas de pasto para pecuária (campo antrópico). 

Vegetação Natural Cerrado, Cerradão, Mata Ciliar,  Áreas Úmidas e Veredas. 

A distribuição dos usos é apresentada em um mapa temático (Figura 4.3.1.a). A partir da 
análise do mapa é possível observar a predominância das áreas de pastagem, que 
correspondem a cercapouco mais de 80% de toda a área rural. As áreas de vegetação 
natural correspondem a 15%, e o uso especial corresponde aos demais 2% e refere-se ao 
Aeroporto Santa Maria. 
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4.3.1.1
Cobertura Vegetal na Área Urbana  

Para efeito do diagnóstico de arborização na área urbana, as áreas foram dividas de acordo 
com características específicas comuns aos diferentes agrupamentos, descritos na Tabela
4.3.1.1.a.

Para a realização do diagnóstico de arborização urbana, com exceção das áreas industriais 
e lindeiras à rodovia, foi considerado apenas o plantio de vegetação junto à via pública. 
Assim, nas áreas classificadas como lotes não consolidados, embora se observe a 
existência de vegetação de médio porte, esta se localiza internamente aos terrenos, vagos 
em sua maioria, sendo então passíveis de remoção após a ocupação dos mesmos. 

Observa-se que, de maneira geral, junto aos loteamentos consolidados, cuja densidade de 
ocupação já está próxima ao limite, inexiste um plano de arborização, sendo que 
aparentemente os poucos exemplares encontrados são fruto de ações individuais dos 
moradores locais. Os loteamentos não consolidados, por sua vez, apresentam exemplares 
esparsos na via pública, e, assim como os que são internos aos lotes, são passíveis de 
remoção conforme os terrenos venham a ser ocupados.  

Tabela 4.3.1.1.a  
Arborização Urbana 

Nomenclatura Descrição 

Campo Antrópico Terrenos vagos em área urbana, coberto por vegetação do 
tipo pastagem, sem tratamento paisagístico. 

Arborização escassa ou pontual - 
Loteamento não consolidado 

Caso especial em que um loteamento com arruamento e 
infra-estrutura básica implantadas, possui maior parte de 
seus lotes vagos, sendo a situação da arborização urbana e 
do calçamento do passeio ainda não consolidada. 

Arborização escassa ou pontual - 
Loteamento consolidado 

Loteamento com maior parte dos lotes ocupados, e com 
calçamento do passeio em sua maioria realizado, no qual se 
observa o plantio de árvores apenas de forma pontual, ou 
seja, alguns exemplares esparsos e sem qualquer tratamento 
paisagístico. 

Arborização inexistente - Loteamento 
consolidado/não consolidado 

Loteamentos implantados nos quais não se observam o 
plantio de árvores junto às calçadas. 

Arborização interna ao terreno – 
Áreas industriais lindeiras à rodovia. 

Arborização em áreas industriais lindeiras à rodovia, internas 
ao terrenos, e com tratamento paisagístico.  

Dos terrenos vagos encontrados, identificados para efeito desta análise como Campo 
Antrópico, 5,6% são pertencentes ao Município de Campo Grande, podendo assim ser 
destinados à implantação de equipamentos públicos, o que inclui praças e áreas de lazer. 
No entanto, para esses locais não há atualmente qualquer tratamento paisagístico, o que 
não permite que a população se aproprie dessas áreas de forma adequada.  

A Figura 4.3.1.1.a ilustra a distribuição da arborização urbana de acordo com os critérios de 
análise descritos na tabela anterior.  
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4.3.2
Estrutura Fundiária 

Área Urbana 

A estrutura fundiária observada na área urbana da APA Lajeado é constituída por 49% de 
área parcelada e 51% de desmembramentos de glebas, conforme é possível visualizar na 
Figura 4.3.2.a, que apresenta a distribuição da estrutura fundiária no território da APA. 

Dos desmembramentos de glebas, verifica-se que a maioria encontra-se vazio (60,3%), ou é 
constituído por áreas verdes públicas (16,8%), que por sua vez encontram-se, em sua 
grande maioria, também sem uso, conforme descrito anteriormente.  

Das áreas parceladas, a maior parte é constituída por uso residencial (48,8% unifamiliar e 
1,5% multifamiliar), seguido pelo uso misto (38,0%), o qual também é majoritariamente 
residencial. 

A Tabela 4.3.2.a. a seguir apresenta os tipos de uso do solo de acordo com a estrutura 
fundiária na área urbana. 

Tabela 4.3.2.a 
Estrutura Fundiária e Uso do Solo 

Estrutura Fundiária Uso do Solo Área (ha) % 

Desmembramento de Gleba Urbana 

Área Verde Pública 151 16,8%
Comércio e Serviços 45 5,0%
Especial 83 9,3%
Indústria de Grande Porte 59 6,6%
Residencial Unifamiliar* 8 0,9%
Sem uso definido 10 1,1%
Vazio 541 60,3%
Total 897 100,0%

Parcelamento Urbano 

Área Verde Pública 26 3,0%
Comércio e Serviços 47 5,5%
Especial 2 0,2%
Indústria de Médio Porte 2 0,2%
Misto 325 38,0%
Residencial Multifamiliar 13 1,5%
Residencial Unifamiliar 417 48,8%
Sem uso definido 2 0,2%
Vazio 21 2,5%
Total 855 100,0%

* Chácaras    

Já com relação à propriedade urbana, as informações fornecidas pela SEMADUR apontam  
a predominância dos imóveis particulares, que correspondem a 94,7% do total de 14.744 
imóveis registrados na área. Os demais imóveis são de propriedade pública (4,0%), 
pertencentes a entidades religiosas (0,2%) ou a outras entidades (0,1%). Para 1,0% não há 
informação sobre propriedade. A Tabela 4.3.2.b a seguir apresenta os totais de imóveis, os 
totais de imóveis edificados e a porcentagem de edificação para as propriedades urbanas da 
APA Lajeado. 
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Tabela 4.3.2.b 
Propriedade urbana da APA Lajeado 

Patrimônio Total imóveis Total Edificados % Edificação
Particular 13.966 5.640 40,4%
Público 586 349 59,6%
Religioso 35 27 77,1%
Entidades 12 8 66,7%
Sem informação 145 - 0,0%
Total 14.744 60.24 40,9%
Fonte: imóveis_2007.shp 

Área Rural 

Na área rural, a estrutura fundiária foi assim classificada: 

1. Parcelamento rural, constituído por loteamento rural em chácaras de veraneio; 
2. Propriedade Rural de Pequeno Porte, constituído por pequenas propriedades rurais, 

de porte inferior a 100 hectares; 
3. Propriedade Rural de Médio Porte, constituído por médias propriedades rurais, de 

porte entre 100 e 500 hectares.  
4. Propriedade Rural de Grande Porte, constituído por grandes propriedades rurais, de 

porte acima de 500 hectares 

O Cadastro Fundiário Preliminar da APA do Lajeado foi realizado com base em consultas 
aos cartórios municipais e visitas de campo. Em função de uma série de dificuldades, tais 
como a ausência de registros e documentos comprobatórios, ausência de delimitação, entre 
outros, não foi possível completar o registro, sendo recomendado que este seja finalizado na 
etapa de aplicação do Programa de Delimitação da APA do Lajeado.  

A estrutura fundiária observada no território rural da APA Lajeado é constituída 
principalmente por pequenas e médias propriedades. Das 29 propriedades identificadas, 
apenas uma, a Fazenda Bom Jardim, é de grande porte, sendo que seu território 
corresponde a 44% do total da área rural da APA. Já as médias propriedades correspondem 
a 28% do total da APA, distribuídos em 8 (oito) propriedades. As pequenas propriedades 
correspondem a 13%, distribuídos em 19 (dezenove) propriedades. Os 14% restantes 
correspondem a um parcelamento rural, o Loteamento Sítios Santa Maria, o qual é formado 
por 236 lotes e um aeroporto. 

A Tabela 4.3.2.c relaciona as 29 propriedades rurais cadastradas no território da APA. 

Tabela 4.3.2.c 
Propriedades Rurais na APA do Lajeado 

Número de 
Ordem Propriedade Proprietário Área (ha) 

01 Estância Normandy Marcel Louvet 139,57 
02 Área C2 Aurora Energia SA 176,79 

03 Fazenda Lagoa Rica - Parte 
Marlene Ribeiro da Silva, Manoel José da 
Silva Junior e Maria Auxiliadora Ribeiro da 
Silva 

72,70 

04 Loteamento Sítios Santa Maria Vários 569,16 
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Tabela 4.3.2.c 
Propriedades Rurais na APA do Lajeado 

Número de 
Ordem Propriedade Proprietário Área (ha) 

05 Estância Santa Maria Ana Lúcia Orsi 240,46 
06 Fazenda Bom Jardim - Área-I Maria Anita Zamboni 1.820,47 
07 Sítio Sertãozinho Juvêncio Cesar da Fonseca 104,32 
08 Chácara Sossego Dário Fameli 53,56 
09 Estância São Francisco Alvaro Francisco Martins Borges 30,15 
10 Pesqueiro São Rafael Espólio de Raffaele Calzolano 26,75 
11 Fazenda Lageado Área-2 Antonio Moraes dos Santos 74,76 
12 Haras Recoluta Fernando Guimarães Honório 113,97 
13   Adervaldo Borges de Rezende 54,37 
14 Estância Pesqueiro Harmonia Kyoko Otsu 12,22 
15 Estância Kari-Caml KCB SP Participações Ltda. 110,61 
16 Chácara Caititu Jurema Gomes Adani 144,69 
17 Quinhão N° 3 Antônio Nogueira Guimarães 13,07 
18 Quinhão N° 2 Rita Guimarães Honório 13,35 
19 Chácara Chaparral Antônio Carlos Veiga 26,82 

20 Estância Lageado - Área 
Remanescente Clovis Silva 15,32 

21 Estância Lageado - Área 
Desmembrada Roseli Maciel Rosa 8,30 

22 Lote D2 Município de Campo Grande - MS 3,01 
23 Área 01 - Lote R2 Sirena Empreendimentos 30,47 
24 Área 02 - Lote R2 José Maia Costa 73,21 
25 Área 01 Waldir Silva Oliveira 5,83 
26 Lote 01 Município de Campo Grande - MS 3,17 
27 Estância São Francisco Maia & Albuquerque Ltda. 129,90 
28 Área Desmembrada Simão Rodrigues Bandeira 5,49 
29 Gleba 2A-X Trier Empreendimentos Imobiliários Ltda. 24,49 

A Figura 4.3.2.b apresenta as propriedades levantadas no Cadastro Fundiário, e a Figura
4.3.2.c apresenta a divisão de lotes do Loteamento Sítios de Santa Maria. 
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Figura 4.3.2.c
Loteamento Sítios de Santa Maria 

Fonte: SEMADUR/2010. 
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4.3.3
Atividades Produtivas 

4.3.3.1
Área Urbana 

Dentro dos limites urbanos da APA Lajeado, destacam-se algumas indústrias de grande 
porte, e atividades comerciais e de serviços.  

A Tabela 4.3.3.1.a, a seguir, apresenta as indústrias de grande porte dentro da área urbana: 

Tabela 4.3.3.1.a 
Principais estabelecimentos industriais na APA Lajeado 

Estabelecimento Ramo e Atividade 
Cargill Agrícola S.A. Beneficiamento e armazenagem de grãos 
Cauê Mix Usina de concreto 
Cobel Construção de Obras de Engenharia Ltda. Usina de concreto e premoldados 
Matpar - Premoldados Premoldados em concreto e metálico 
Real Nutrição Animal Produtos homeopáticos para uso veterinário 
Fonte: levantamento de campo 

Quanto aos estabelecimentos de comércio e serviços, são observados dois padrões de 
atividades: 1) Comércio e serviços de abrangência local e; 2) Comércio e serviços 
especializados. Os padrões são descritos a seguir. 

Comércio e serviços de abrangência local

As atividades comerciais e de serviços de abrangência local são predominantes nas áreas 
de uso misto e consistem em atividades tais como pequeno comércio varejista, restaurantes, 
lanchonetes, padarias, cabeleireiros, chaveiros, pequenos escritórios, templos religiosos, 
entre outras. 

Comércio e serviços especializados

As atividades de comércio e serviços especializados são observadas ao longo das principais 
vias de tráfego e estão ligadas predominantemente a serviços de manutenção veicular, 
abastecimento e revenda de peças e pneus para automóveis e caminhões. 

4.3.3.2
Área Rural 

O perfil das atividades produtivas caracteriza-se por atividades ligadas à pecuária, o que se 
confirma pela porcentagem significativa de áreas de pastagens nas pequenas e médias 
propriedades rurais. 

Não são observadas áreas de culturas permanentes ou temporárias na APA Lajeado, e 
mesmo no loteamento de chácaras Santa Maria, que está em sua maioria desocupado, não 
há atividades produtivas de destaque. 
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4.3.4
Infra-estrutura

Os principais componentes de infra-estrutura existentes no território da APA Lajeado são: 

1. A Captação de Água e Reservatório no Córrego Lajeado, localizada na porção 
sudoeste,

2. Dois ramais ferroviários, que interceptam toda a área rural de leste a oeste e de leste 
a sudoeste,  

3. Linhas de transmissão de energia,  
4. Rodovia BR 262 e Anel Rodoviário, e viário urbano 
5. Estradas vicinais que fazem a ligação com as propriedades rurais 
6. Aeroporto de Santa Maria 

No que se refere a infra-estrutura social, destacam-se os seguintes  de equipamentos 
urbanos: 

1. Saúde:  

1. PSF Edson Quintino Mendes – Jardim Itamaracá 
2. UBS/PSF Maria Aparecida Pedrossian – Parque Residencial Maria Aparecida 

Pedrossian 

2. Educação: 

1. CEINF – Centro de Educação Infantil – Parque Residencial Arnaldo Est. 
Figueiredo

2. Escola Estadual Irmã Bartira Gardês – Parque Residencial Arnaldo Est. 
Figueiredo 

3. Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade - Parque Residencial Maria Aparecida 
Pedrossian 

4. Escola Municipal Sullivan Silvestre de Oliveira – Bairro Marçal de Souza 
5. Escola Municipal Profa Oliva Enciso – Bairro Tiradentes  
6. Associação Municipal da OMEP de Campo Grande (Organização Mundial para 

educação Pré-escolar - OMEP/BR/MS), no bairro Tiradentes  

3. Assistência Social: 

1. Asilo da Velhice Desamparada e Indigente São João Bosco, no Bairro Tiradentes. 
2. AMPARE – Salesianos, no Bairro Tiradentes.  

Todos os componentes de infra-estrutura descritos acima seguem ilustrados na Figura
4.3.4.a.

4.3.5
Arqueologia

A região da APA do Lajeado caracteriza-se pelo elevado grau de urbanização, inclusive nas 
margens do córrego, fator esse que comprometeu intensamente a preservação de 
estruturas arqueológicas remanescentes, sobretudo considerando-se que estudos anteriores 
na área municipal de Campo Grande apontam para a expressiva potencialidade 





APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          102

arqueológica dos vales da malha hidrográfica desse município. No entanto, o fator retro-
citado foi considerado dentro de sua relatividade, já que certos segmentos da extensão 
fluvial aqui enfocada ainda conservam preservadas parcelas da integridade paisagística de 
suas margens. Nesses locais foi possível a aplicação metodológica dos procedimentos 
técnico-científicos de levantamento arqueológico não-interventivo, isto é, limitado a vistorias 
de superfície. Assim, obteve-se resultado positivo em pelo menos duas localidades, como 
será exposto mais adiante neste texto. 

 Ainda com base nessas considerações, mereceu especial atenção a área do interflúvio 
próximo à confluência dos córregos Bálsamo e Lajeado, localidade escolhida pelos 
fundadores de Campo Grande, no século XIX, para instalarem as sedes de suas 
propriedades (Fazenda Lageado e Fazenda Bálsamo), pioneiras na história da ocupação e 
povoamento do município de Campo Grande. A relevância patrimonial do exposto 
materializa-se pela presença nessa localidade das instalações do Museu Municipal José 
Antônio Pereira, cujo acervo testemunha a matriz cultural que ditará a cultura material das 
primeiras décadas da existência de Campo Grande. 

Os trabalhos de campo foram precedidos de um estudo bibliográfico sobre o ambiente físico 
da área definida como objeto deste diagnóstico, bem como da Arqueologia, Etnologia e 
História regional. Dessa forma, possibilitou-se a obtenção de uma melhor compreensão das 
manifestações culturais pretéritas que ocorreram nessa área, e suas relações com a 
paisagem.

O contexto ambiental/arqueológico abrangido por este estudo foi analisado utilizando-se 
cartas topográficas e imagens de satélite, com a finalidade de avaliar os locais de maior 
probabilidade para a ocorrência de vestígios/evidências arqueológicas, valendo-se, para tal, 
da identificação de variáveis ambientais sugestivas para a localização de sítios 
arqueológicos, tais como: 

 margens fluviais com topografia favorável ao acesso ao fluxo d’água corrente; 
 áreas de nascentes fluviais; 
 terraços ou médias vertentes com declividade suave; 
 áreas de afloramento de matéria-prima rochosa para indústria lítica; 
 sulcos, ravinas, voçorocas, erosões fluviais, erosões laminares, edificações de sedes 

de propriedades rurais, cortes no terreno produzidos por estradas, áreas de extração 
de sedimentos (caixas-de-empréstimo). 

Os caminhamentos abrangeram a verificação das áreas selecionadas a partir das variáveis 
ambientais citadas. Foram observadas as superfícies e perfis expostos por processos 
erosivos naturais e antrópicos tais como voçorocas, bebedouros de gado, terrenos 
gradeados, etc. 

Os locais pesquisados foram registrados com emprego de GPS (Global Positioning System),
nas cartas topográficas e imagens obtidas por mecanismos de observação orbitais. 

A área analisada insere-se na unidade geoespacial da porção central do território sul-mato-
grossense, ou seja, o Planalto Basáltico Maracaju-Campo Grande situada, 
aproximadamente, entre os paralelos 20° e 21° de latitude sul e 54° e 55°de longitude oeste. 
Esse planalto integra uma estrutura geomorfológica com amplitudes significativas, 
conhecida pelas geociências como Planalto Basáltico da Bacia do Paraná. Este último, com 
aproximadamente um milhão de quilômetros quadrados de área, é um dos maiores planaltos 
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do mundo no seu gênero, estendendo-se do centro-sul do Brasil ao Uruguai. Esse imenso 
derrame vulcânico, ocorrido no triássico superior, acha-se parcialmente encoberto por 
arenitos mesozóicos.  

Devido ao longo período erosivo a que foi submetido, o seu relevo apresenta hoje 
plataformas estruturais bastante aplainadas e suaves horizontes de colinas. As bordas 
desse Planalto são definidas, geralmente, por um relevo escarpado. Em Mato Grosso do 
Sul, as altimetrias variam entre trezentos e seiscentos metros aproximadamente. 

A passagem do Triássico para o Jurássico (aproximadamente 195 milhões de anos atrás) foi 
marcada por um longo período de intensa aridez, a qual provocou, sob a forte ação de 
ventos, um gigantesco depósito de sedimentos arenosos. Esses sedimentos foram se 
acomodando devido à ação eólica, em dunas, originando assim o maior deserto com essas 
características até hoje conhecido, denominado pela Geologia, “Formação Botucatu”. Na 
transição do Jurássico para o Cretáceo (por volta de 141 milhões de anos atrás), novos 
derrames magmáticos estenderam, parcialmente, um manto de lavas sobre as dunas do 
deserto eólico Botucatu, formando, assim, um pacote basáltico denominado “Formação 
Serra Geral”. Esta unidade geológica assenta-se, em Mato Grosso do Sul, numa área com 
aproximadamente quarenta mil quilômetros quadrados. As erupções não eram contínuas no 
tempo e no espaço, nos períodos intermediários e durante centenas de milhares de anos, 
intensos depósitos areníticos, intercalaram as camadas de basalto. 

A ocorrência regular e bem distribuída de afloramentos de arenito silicificado, com certeza, 
foi fator determinante para a fixação, no planalto maracajuano, nas proximidades dessas 
ocorrências, de grupos humanos pré-coloniais portadores de uma tecnologia lítica voltada 
para a transformação desse tipo de matéria-prima em instrumentos de trabalho (ferramentas 
de pedra lascada). 

Na área da APA é incontestável a predominância de solos de boa qualidade para a 
agricultura. Esses foram intensamente aproveitados por grupos indígenas ceramistas que 
habitaram a região no passado. No presente, a significativa distribuição de assentamentos 
de índios Guarani/Kaiowá, nesse espaço estadual, atesta a boa qualidade desses solos 
para a agricultura indígena. 

A drenagem do Planalto Basáltico Maracaju-Campo Grande é composta pelas cabeceiras 
de três grandes tributários da margem direita do rio Paraná: o Anhanduí/Pardo, o Ivinhema e 
o Amambai. Desses, o mais expressivo é o Ivinhema, pois sua bacia de cabeceira, com uma 
fisionomia dendrítica, é formada por quatro cursos principais: o Vacaria, o Brilhante, o Santa 
Maria e o Dourados. Juntos, estes rios são responsáveis pela drenagem de 
aproximadamente 70% da região. Esses mananciais obedecem predominantemente à 
direção NW-SE, enquanto que a calha principal, o rio Paraná, flui no rumo NE-SSW. As 
vertentes dos vales são suaves e não há presença de acentuadas corredeiras ou saltos, o 
que viabilizou, no passado, a navegação fluvial, seja por índios canoeiros, como são os 
Guarani, ou pelos comboios fluviais do Ciclo das Monções Bandeirantes. Também são 
inexistentes grandes depósitos aluvionares, pois apenas pequenas planícies são 
observadas, o que caracteriza essa hidrografia como tipicamente de planalto.  

Nos períodos de baixa ação pluviométrica, os leitos desses rios e córregos permitem o vau 
em vários pontos, sobretudo em afloramentos e cascalheiras, os quais apresentam seixos 
de bom diâmetro para lascamento e, como tal, foram exploradas por grupos humanos, no 
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passado, como fonte de matéria-prima para a confecção de machados polidos, percutores e 
outros utensílios líticos. 

A presença de áreas de mata caracteriza a região como sendo de transição entre o clima 
tropical e o subtropical. Essa densa concentração vegetal espalha-se pelos vales, de forma 
ciliar, alcançando seus limites setentrionais nas proximidades do paralelo vinte e um. Além 
dos vales, quando as condições pedológicas e do lençol freático permitem, ela avança sobre 
os campos e áreas de cerrado, formando capões isolados. Nos interflúvios, a mata pode 
aparecer ocupando pontos úmidos ou mais secos, nesse último caso aparecendo com porte 
inferior e mais pobre na quantidade de madeiras de lei.  

A mata espalha-se também pelas cuestas da serra de Maracaju, onde inúmeras nascentes 
garantem um bom abastecimento hídrico, que nesse caso caracteriza-se como um estágio 
de transição para o cerradão. Ao dirigir-se para o leste, ela perde pujança e adquire uma 
aparência mais xerófila. Sobre o basalto, essa cobertura florestal se avoluma, porém as 
espécies mais nobres são as mesmas que as encontradas em conjuntos inferiores, onde as 
espécies do cerrado e a erva-mate (Ilex paraguariensis) caracterizam uma mata de segunda 
classe. 

O cerrado é a vegetação típica do Centro-Oeste brasileiro, ocupando, na região do Planalto 
Basáltico, grandes porções dos interflúvios. Pode aparecer também em manchas isoladas 
no meio dos campos e das florestas de segunda classe. O Planalto Maracaju-Campo 
Grande marca o limite ecológico meridional dessa vegetação. Não é homogêneo, podendo 
apresentar-se sob a forma de cerradão, cerrado e campo sujo. Neste último caso apresenta 
exemplares de pequeno porte, de forma esparsa. Ressalta-se que o seu aparecimento e sua 
forma estão condicionados à dinâmica das águas subterrâneas e/ou configurações 
topográficas.

O estrato vegetal rasteiro é também muito comum na região, sendo essa a cobertura que 
reveste os tradicionais “campos de vacaria”. Essa paisagem vegetal encontra-se distribuída 
por toda a extensão do planalto e está diretamente ligada a áreas muito arenosas, 
permeáveis e de solos rasos com limitações hídricas. Seu aspecto varia conforme a 
situação local. Podem ser campos limpos, com o solo quase à mostra, ou sujos, quando 
ocorrem intrusões arbustivas. Ao contrário do que expressa o senso comum, sua função, 
como pastagem natural é limitada e vai empobrecendo com a ação recorrente das 
queimadas, quando espécies mais resistentes impõem-se de forma hegemônica, 
principalmente o capim barba-de-bode, o qual não é apreciado pelo gado bovino.  

Nos séculos XVII/XVIII, esses campos constituíram-se em suporte para a multiplicação do 
gado selvagem que por aí vagava disperso, após a destruição das Reduções Jesuíticas do 
Itatim. No passado eram por esses campos que as cargas de cavalaria dos índios Guaikuru, 
oriundos do Pantanal, investiam sobre os redutos guaranis no planalto, no século XVIII, 
obstruindo por essa mesma época a implantação de núcleos coloniais agro-pastoris luso-
paulistas. 

As pesquisas arqueológicas já realizadas no Planalto Basáltico Maracaju-Campo Grande, 
em especial aquelas realizadas no município de Campo Grande, permitiram a definição de 
variáveis ambientais relevantes para a localização de sítios arqueológicos nessa região. 
Dentre as variáveis destacam-se:



APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          105

 Confluências fluviais;  
 Áreas de foz de cursos fluviais; 
 Margens contíguas às corredeiras; 
 Margens fluviais de topografia favorável ao acesso e fluxo d’água corrente; 
 Terraços fluviais preservados da inundação de cheias periódicas;  
 Margens côncavas de cursos fluviais;  
 Terraços ou médias vertentes com declividade suave;  
 Topos suavemente aplainados de colinas de dimensões menores;  
 Áreas de afloramento de matéria-prima para indústria lítica;  
 Relevos residuais de decomposição arenítica;  
 Formações geomorfológicas de cuestas ou furnas.  

Os locais com os atributos acima citados foram selecionados tanto pelas populações 
pretéritas, quanto pelas contemporâneas, uma vez que proporcionam a proteção contra as 
cheias fluviais, a possibilidade de deslocamento pelos canais fluviais, a captação de 
recursos alimentares (pesca, caça e coleta) e de matéria-prima para a confecção de 
utensílios e armas líticas ou vasilhas cerâmicas, incluindo o favorecimento de diversos tipos 
de cultivos vegetais. 

A população indígena de Mato Grosso do Sul é no presente uma das maiores do Brasil. 
Sabe-se que no passado colonial e pré-colonial o número de índios que aqui vivia era muito 
expressivo e reunia mais de uma dezena de povos indígenas distintos entre si, as quais se 
distribuíam por todas as regiões do Estado. Cada um desses povos estava adaptado às 
paisagens diferenciadas do quadro natural sul-mato-grossense (planície pantaneira, 
cerrados, florestas úmidas e campos). Por razões diversas, alguns desses grupos 
extinguiram-se antes do início do Período Colonial. Outros grupos indígenas 
desapareceram com as investidas dos bandeirantes nos séculos XVII e XVIII, como é o 
caso dos Paiaguá, Kaiapó, Agachi, Guaxarapó e outros. Também contribuiu para essa 
extinção a expansão da fronteira agropastoril brasileira em direção ao oeste, a partir do 
século XIX. Mesmo assim, algumas áreas do Estado ainda são densamente povoadas por 
índios descendentes de tribos pré-coloniais, como é o caso da região sul, onde a presença 
de comunidades de índios guarani (Kaiowá, Nhandeva e Mbyá) ocorre em vários 
municípios, tais como Dourados, Caarapó e Amambai.  

Outra grande concentração de comunidades indígenas é visível na área abrangida pelos 
municípios de Miranda, Nioaque, Sidrolândia e Aquidauana, onde se dá o assentamento de 
índios guaná, ou seja, os terena e, minoritariamente, os kinikinao. Outras áreas do Pantanal 
sul-mato-grossense também abrigam índios, como é o caso da região do Nabileque e 
contra-forte ocidental da serra da Bodoquena onde, hoje, vivem índios guaikuru (Kadiwéu). 
Ainda no Pantanal, em sua porção norte, conhecida como Pantanal de Xaraiés, estão 
instaladas algumas centenas de índios canoeiros/pescadores descendentes da outrora 
numerosa tribo Guató.

Nas proximidades da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, no município de 
Brasilândia, a Companhia Energética de São Paulo (CESP), como compensação pela 
inundação provocada pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta 
(Porto Primavera) na margem sul-mato-grossense do rio Paraná, adquiriu uma pequena 
extensão de terra (quinhentos hectares) onde estão instaladas aproximadamente trinta 
pessoas remanescentes da tribo de índios Ofaié-xavante. 
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Como se pode perceber, pela breve descrição etno-demográfica acima, excluindo-se a 
comunidade dos ofaié-xavante, as porções centro-norte e nordeste do território estadual, 
onde no passado colonial viveram os índios kaiapó meridionais, estão atualmente 
despovoadas de índios. No município de Campo Grande, no presente, não há índios, 
exceto aqueles que vivem na cidade, na condição de índios desaldeados e sobretudo índios 
terena, mas que, sabidamente, não são originários da área municipal campograndense. 

A história do povoamento humano na região de Campo Grande é conhecida há menos de 
dois séculos e, como tal, já associada a um contexto histórico ligado à expansão da 
pecuária oriunda do triângulo mineiro. Não há, até o momento, nenhuma fonte segura que 
indique quais foram os índios que viveram no vasto Planalto Arenítico-basáltico Maracaju-
Campo Grande antes da chegada dos pioneiros mineiros, no século XIX, e menos 
conhecido ainda é o passado pré-colonial desse município. Isto não quer dizer que não 
existiram índios na região antes da chegada dos “brancos”; o que ocorre é que as 
pesquisas são ainda insuficientes para que se possa esclarecer esse aspecto da ocupação 
humana neste espaço. A possibilidade de que houve, neste município, ocupações pré-
indígenas, formadas por bandos de caçadores/coletores pré-históricos, remontando alguns 
milhares de anos atrás é plausível arqueologicamente. Em outros pontos do Estado, essa 
hipótese já está confirmada por pesquisas arqueológicas recentes, tais como aquelas 
desenvolvidas à margem direita do rio Paraná, em Corumbá ou nas proximidades do trecho 
percorrido pelo gasoduto Bolívia-Brasil, inclusive nas áreas municipais de Campo Grande e 
Terenos. O problema em definir o perfil cultural dos habitantes nativos de Campo Grande 
(pré-históricos e índios) está na insuficiência das pesquisas referentes a contextos 
pretéritos anteriores ao século XIX. 

Esse desconhecimento é um fato intrigante, pois a avaliação do potencial ambiental para a 
fixação de populações nativas é altamente positiva. No entanto, não existe, até o momento, 
nenhuma referência escrita (fontes históricas) descrevendo, mesmo que sucintamente, o 
quadro etnográfico municipal antes da chegada das primeiras famílias de pioneiros, como a 
de João Nepomuceno, em 1872, ou a de José Antônio Pereira, alguns anos depois. Na 
realidade, a História Regional do município, no que diz respeito ao período colonial, ainda 
está por começar. 

O mesmo não se pode dizer da Arqueologia. Nos últimos dez anos, estudos acadêmicos 
resultaram na localização, identificação e registro de treze sítios arqueológicos no interior 
da área municipal, conforme se apresenta na Tabela 4.3.5.a.

Cabe ressaltar que os sítios arqueológicos localizados em Campo Grande estão geralmente 
bastante descaracterizados em sua integridade devido à expansão urbana, à intensa 
atividade agropastoril na área rural e à implantação de obras de infra-estrutura na órbita 
municipal. Nesse sentido, o caso mais paradigmático é o do sítio Córrego Prosa 1, 
localizado no interior do Parque das Nações Indígenas, o qual foi praticamente destruído 
pelas obras de construção desse parque na área central da cidade. 

Tabela 4.3.5.a
Sítios arqueológicos no interior da área municipal 

                Sítio arqueológico Coordenadas UTM Material arqueológico
Córrego Prosa 1 (PS1) E 752935 S 7736810 lito-cerâmico 
Campo Grande 1 (CG1) E 757700 S 7718460 lítico 
Campo Grande 2 (CG2) E 761765 S7734801 lítico 
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Tabela 4.3.5.a
Sítios arqueológicos no interior da área municipal 

                Sítio arqueológico Coordenadas UTM Material arqueológico
Córrego Três Barras 1 (TB1) E 752545 S 7718810 lito-cerâmico 

Rio Anhanduí 1 (AD1) E 743744 S 7725090 lito-cerâmico 
Rio Anhanduí 2 (AD2) E 738359 S 7717032 lítico 
Rio Anhanduí 3 (AD3) E 737484 S 7720910 lito-cerâmico 
Rio Anhanduí 4 (AD4) E 745154 S 7724260 lítico 
Rio Anhanduí 5 (AD5) E 743452 S 7684865 lítico 

Córrego Água Ruim 1 (AG1) E 750147 S 7688093 lítico 
Córrego Cachoeira 1 (CC1) E 765173 S 7720151 lítico 
Córrego Laranjeira 1 (LR1) E 758740 S 7715549 lítico 
Córrego Gameleira 1 (GM1) E 750024 S 7724309 lítico 

As pesquisas realizadas pela equipe de arqueologia do Laboratório de Pesquisas 
Arqueológicas do Departamento de História do Campus Universitário de Aquidauana da 
UFMS, no sítio Córrego Prosa 1, tiveram início com a descoberta e registro formal desse 
sítio no IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1996. Os 
primeiros resultados científicos provenientes desses estudos apresentaram vestígios de 
ocupações humanas que ocorreram no local antes do século XVIII. Os vestígios 
arqueológicos concentravam-se na área em torno da confluência dos córregos Prosa e 
Sóter, onde foi construída a sede do Museu de Arte Contemporânea (MARCO) e da Concha 
Acústica. Nesse local, a topografia original caracterizava-se como sendo o topo aplainado 
de uma colina suave, relevo típico da região municipal, o que facilitava a implantação de 
habitações indígenas, propiciando aos seus moradores visão ampla das áreas vizinhas. 
Nas proximidades, os dois córregos forneciam água potável o ano inteiro. Os outros sítios 
arqueológicos já cadastrados no município apresentam semelhanças culturais com o sítio 
Córrego Prosa 1. 

Antes da fundação da cidade de Campo Grande, a paisagem municipal caracterizava-se 
por apresentar, em termos de cobertura vegetal, expressivas florestas de galeria que 
bordejavam a ramificada rede hidrográfica que nasce na região, das quais a mata existente 
no interior do Parque dos Poderes é um exemplo remanescente. O solo estruturado, 
proveniente da desestruturação do basalto, associado às condições climáticas marcadas 
por altos índices pluviométricos anuais, deram ao quadro natural municipal condições muito 
favoráveis ao assentamento de grupos indígenas portadores de manejos agrícolas. 
Adicionalmente atraíram bandos de caçadores/coletores pré-indígenas que acampavam nas 
clareiras naturais embutidas nas matas da região, isto em ambiente muito favorável ao seu 
modelo econômico predador. 

Nada se sabe ainda sobre o nome da(s) etnia(s), sobre as características físicas, 
lingüísticas, sociais e culturais desses habitantes pretéritos de Campo Grande. Os vestígios 
arqueológicos mostram que eles confeccionavam suas ferramentas por meio do lascamento 
e polimento de pedras, utilizando como matéria-prima preferencial para o lascamento, 
sobretudo blocos de arenito silicificado, os quais eram coletados em afloramentos dessa 
rocha, comuns na região. Eventualmente, lascavam também seixos de quartzo que eram 
coletados nos leitos e cascalheiras dos córregos que banham o município. Em alguns sítios 
foram encontrados fragmentos de machados de pedra polida, bem como mãos-de-pilão 
também de pedra polida. A presença de fragmentos de recipientes de cerâmica 
arqueológica é pequena se comparada com aquela que ocorre em sítios arqueológicos 
referentes a grupos indígenas tipicamente ceramistas como é o caso dos sítios relativos à 
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ocupações de  índios guarani ou guaná, o que já reduz antecipadamente a possibilidade de  
vinculação dos sítios de Campo Grande com o passado esses índios. 

Os vestígios arqueológicos como machados de pedra polida e pilões de pedra polida, 
quando aparecem associados a fragmentos de cerâmica, geralmente possibilitam inferir que 
os seus produtores tenham sido indígenas horticultores ou agricultores incipientes. A 
cerâmica encontrada nos sítios do município, pelas suas características tecnológicas e 
decorativas, não está relacionada à cerâmica produzida, no passado, pelos índios que, 
hoje, vivem em Mato Grosso do Sul. Até o momento, em Campo Grande, não foi 
encontrado nenhum recipiente de cerâmica arqueológica inteiro, apenas esparsos 
fragmentos. No sítio Córrego Prosa 1 as amostras são um pouco mais numerosas que nos 
demais. Os fragmentos observados apresentam uma parede com espessura média de meio 
centímetro, com a superfície externa lisa. Algumas peças possuem impressões unguladas 
na face externa, em outras há vestígios de pintura na cor preta a qual foi executada por 
traços produzidos digitalmente. Quanto à presença de decoração ungulada, uma peça com 
essa característica foi encontrada no sítio Córrego Três Barras 1, localizado próximo à área 
do Posto Locatelli, na BR-163. Com os dados hoje disponíveis, não foi possível ainda 
determinar se o padrão da cerâmica arqueológica encontrada nos sítios até agora 
pesquisados correspondem ao conhecimento que se tem sobre as tradições arqueológicas 
da cerâmica no Brasil. Pode-se pensar na possibilidade de que esses vestígios 
correspondam a uma realidade indígena pretérita diferenciada das registradas pela 
Arqueologia e Etno-história até o momento. 

Dois fragmentos de cerâmica coletados no sítio Córrego Prosa 1 (Parque das Nações 
Indígenas) foram enviados para datação no Laboratório de Vidros e Datações da 
FATEC/UNESP, em São Paulo, e forneceram como resultado os seguintes resultados: 300 
± 15 anos A.P. (amostra 1); 635 ± 75 anos A.P. (amostra 2). Com base nesses resultados, 
pode-se estimar que a ocupação humana no local possa ter tido início há mais de mil anos. 
Não existem, até o presente, datações arqueológicas provenientes de amostras coletadas 
nos outros sítios do município. Porém uma comparação do conjunto de dados obtidos nos 
sítios de Campo Grande com os de outros sítios localizados no Planalto Arenítico-basáltico 
Maracaju-Campo Grande, sugere a existência de uma seqüência de ocupações humanas 
arqueológicas, não necessariamente contínuas, a qual pode atingir mais de três mil anos, 
configurando-se assim uma área cultural arqueológica específica no panorama da 
Arqueologia Brasileira. Quem eram, como viviam, quando e como esses povos 
desapareceram são questões por enquanto sem respostas; só o aprofundamento e a 
ampliação das pesquisas arqueológicas poderão responder. Portanto, nesse sentido, a 
preservação e a conservação dos sítios arqueológicos existentes no município são de 
fundamental importância para o esclarecimento das raízes da fixação humana em Campo 
Grande.

As características dos locais de interesse arqueológico pesquisados na Bacia do Córrego 
Lajeado são listadas na Tabela 4.3.5.b e na Figura 4.3.5.a.



APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          109

Tabela 4.3.5.b 
As características dos locais de interesse arqueológico pesquisados na Bacia do 
Córrego Lajeado 

Pontos pesquisados  Descrição do local
 (continua) 

Material / sítio 
arqueológico  

Foto 
nº N° Coordenada UTM 

1 E 750603 S 7727531 Margem esquerda do córrego Lajeado, horta. Não localizado 1

2 E 749589 S 7727277 

Margem esquerda do córrego Lajeado, área do 
Sistema de abastecimento de água do 
Canguru – Água de Guariroba S/A, ao lado da 
Estação de Tratamento de Esgoto Mário 
Covas 

Não localizado 2

3 E 749438 S 7727481 
Margem esquerda do córrego Lajeado, Jardim 
Colibri 1. As margens do córrego estão 
alteradas pela urbanização da área  

Não localizado 3

4 E 750402 S 7727732 
Margem direita do córrego Lajeado, avenida 
Osvaldo Aranha, Jardim Monumento. A área 
está toda ocupada por habitações. 

Não localizado 4

5 E 749102 S 7727441 Margem direita do córrego Lajeado, Jardim 
Colibri 1, horta. Não localizado 5

6 E 748288 S 7727090 
Área da ponte sobre o córrego Lajeado, Jardim 
Universitário I, terreno na margem esquerda 
desse córrego. 

Não localizado 6

7 E 747809 S 7727188 Margem esquerda do córrego Lajeado, área de 
implantação de conjunto residencial Não localizado 7

8 E 747650 S 7727378 Área da confluência dos córregos Lajeado e 
Bálsamo Não localizado 8

9 E 747302 S 7727486 Área do Museu José Antonio Pereira Não localizado 9

10 E 747165 S 7726993 

Margem esquerda do córrego Lajeado, ponte 
após o museu. Nas proximidades foram 
localizados fragmentos de cerâmica na 
superfície do solo 

Cerâmica. Sítio 
Córrego Lajeado 

1

10,
11, 12 

11 E 745725 S 7726653 Margem esquerda do córrego Lajeado, ponte 
de pedestres Não localizado 13 

12 E 744797 S 7726433 
Margem esquerda do córrego Lajeado, nas 
proximidades de sua confluência com o rio 
Anhanduí 

Não localizado 14 

13 E 753809 S 7728061 Córrego Lajeado na área da captação Lajeado 
– Águas Guariroba S/A Não localizado 15 

14 E 754344 S 7728323 

Margem direita do córrego Lajeadinho, próximo 
à sua confluência com o córrego Lajeado. 
Localizou-se material lítico arqueológico 

Lascas e 
artefatos de 

pedra lascada. 
Sítio Córrego 
Lajeadinho 1 

16, 17 
e 18 

15 E 755522 S 7730409 Margem direita do córrego Lajeado, próximo à 
ponte. Não localizado 19 

16 E 757724 S 7733416 Área de interflúvio do córrego Lajeado Não localizado 20 
17 E 760862 S 7730718 Margem da Lagoa Rica Não localizado 21 

18 E 758331 S 7730171 Margem direita da nascente do córrego 
Lageadinho Não localizado 22 

19 E 757808 S 7729800 Área da nascente represada do córrego 
Lageadinho Não localizado 23 
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Figura 4.3.5.a
Pontos pesquisados na Bacia do córrego Lajeado, incluindo-se o córrego Lajeadinho 

Cenário histórico da fundação de Campo Grande - Museu José Antonio Pereira 

Um dos principais aspectos histórico-culturais diagnosticados durante a execução deste 
estudo foi o registro do cenário histórico onde ocorreu a fundação de Campo Grande, em 
1872. Esse espaço, hoje, está musealizado pela iniciativa da Prefeitura Municipal que o 
transformou em um bem patrimonial municipal da maior relevância. Parte do entorno onde 
ocorreu esse episódio está preservado no âmbito dos limites espaciais do Museu. A 
significância do anteriormente exposto está expressa publicamente em um texto exibido na 
entrada do Museu, citado a seguir, de forma a conscientizar a população sobre o valor 
cultural dessas instalações: 

A Fazenda Bálsamo documenta a evolução da cidade. O conjunto arquitetônico e ambiental 
que um dia foi a Fazenda Bálsamo com suas plantações, engenho, etc., ora recuperado e 
com suas marcas do tempo, constitui registro indelével e marca o início da cidade, o seu 
modo de vida, a técnica, o “habitat”. Foi palco de acontecimentos sociais e refúgio de líderes 
políticos na revolução de 1930. 

A fazenda pertenceu a Antônio Luiz, um dos filhos do fundador, e foi doada ao município em 
1966 por Carlinda Contar, neta de José Antônio Pereira. Hoje transformada no Museu José 
Antonio Pereira e testemunho de vida dos primeiros moradores.Com base no exposto, na 
ótica das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, bem como da legislação 
em vigor, a paisagem ao redor desse Museu, que correspondeu à citada propriedade rural, é 
sensível às intervenções construtivas que venham eventualmente a descaracterizá-la, o 
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que, se ocorrer, acarretará prejuízos inestimáveis para a preservação futura do palco desses 
acontecimentos originais. 

A seguir, em atendimento ao escopo deste estudo, inserimos neste texto, como documentos 
que testemunham essa realidade pretérita, imagens que retratam o status quo desse 
cenário e uma amostra panorâmica do universo da cultura material que caracterizava o 
cotidiano de Campo Grande em sua alvorada histórica (ver fotos 24 a 38 – Anexo 6).

O estudo realizado demonstrou ser a região do córrego Lajeado potencialmente positiva 
para a ocorrência de sítios arqueológicos, o que também é confirmado pelos estudos 
arqueológicos anteriores e pela bibliografia etno-histórica e etnográfica. No entanto, não 
existem registros anteriores, no Cadastro Nacional do IPHAN, de sítios arqueológicos na 
área em tela.

Os estudos realizados para efeito deste diagnóstico seguiram uma metodologia consagrada 
pela aplicação em contextos análogos, localizados em diversos locais do Planalto Basáltico. 
Conforme essa metodologia, vários locais, na área analisada foram vistoriados, o que 
resultou na localização de dois sítios arqueológicos, um na área de confluência dos córregos 
Lajeadinho e Lajeado (sítio Córrego Lajeadinho 1) e outro na margem esquerda do córrego 
Lajeado, à jusante de sua confluência com o córrego Bálsamo (sítio Córrego Lajeado 1). Os 
dois sítios referidos acima se encontram bastante desfigurados na sua integridade original 
devido aos processos atuais e passados de antropização desses espaços. Do ponto de vista 
legal e das políticas públicas de preservação do Patrimônio Cultural esses locais devem ser 
objeto de medidas preventivas quanto a qualquer tipo de ação direta ou indireta que 
ameacem ainda mais sua integridade. Para tal é recomendável que a empresa responsável 
por este diagnóstico apresente um plano de manejo desses locais, no qual estejam 
detalhadas medidas preservacionistas. O mesmo enfoque deve ser dado ao espaço 
circundante ao Museu José Antônio Pereira, pois este se reveste de forte conteúdo cultural 
e identitário para a população municipal. 

Sendo assim, a presença concreta de elementos patrimoniais na área de abrangência da 
APA que ocasionou este diagnóstico recomenda que, em atendimento à legislação em vigor, 
sejam adotadas medidas efetivas para a preservação desses bens culturais. Consideramos 
que a conscientização da população envolvida geograficamente pelo vale do Lajeado é uma 
ação prioritária, bem como a sinalização tecnicamente apropriada desses locais. A forma de 
ação recomendada pela legislação nestas circunstâncias é por meio do desenvolvimento de 
um programa de Educação Patrimonial orientado, de maneira geral, pelos indicativos 
expostos nos parágrafos seguintes. 

Programa de educação patrimonial como fator de reafirmação identitária 

A melhor forma de contar a História é pensá-la e a melhor forma de assegurar a identidade 
é mantê-la. Tudo isso se faz por meio da educação, e educar para a preservação, 
conservação e valorização cultural é um gesto denominado de Educação Patrimonial. 

A Educação Patrimonial foi implantada no Brasil na década de oitenta do século passado 
por Maria de Lourdes Parreiras Horta, do Museu Imperial do Rio de Janeiro. Sua 
metodologia tornou-se uma alternativa de alfabetização cultural. Portanto, a Alfabetização 
Cultural promove uma transformação na maneira de tratar a cultura e busca revisão e 
aprimoramento nas formas de devolução do conhecimento científico para o público leigo. O 
cidadão precisa compreender sua importância no processo sócio-cultural no qual está 
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inserido e vislumbrar uma mudança positiva no seu relacionamento com o Patrimônio 
Cultural.  Dispondo desses pressupostos teóricos, a Educação Patrimonial é uma proposta 
interdisciplinar de ensino voltada para questões pertinentes ao patrimônio cultural. 

Essa prática compreende a inclusão de temáticas ou de conteúdos programáticos nos 
currículos escolares de todos os níveis de ensino, que versem sobre o conhecimento e a 
conservação do Patrimônio, até a realização de cursos de aperfeiçoamento e extensão para 
os educadores e a comunidade em geral. Tudo isso a fim de que sejam divulgadas 
informações acerca do acervo cultural, de forma a habilitá-los a despertar, nos estudantes e 
na sociedade, o senso de preservação da memória histórica e o conseqüente interesse pelo 
tema.

Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96 – enfatiza, 
no seu artigo 26, que a parte diversificada dos currículos dos Ensinos Fundamental e Médio 
deve observar as características regionais e locais da sociedade e da cultura, o que abre 
espaço para a construção de uma proposta de ensino voltada para a divulgação do acervo 
cultural dos estados e municípios. Em termos teórico-metodológicos, a Educação 
Patrimonial utiliza os lugares e os suportes da memória (museus, monumentos históricos, 
arquivos, bibliotecas, sítios históricos, vestígios de antigas edificações, cemitérios, vestígios 
arqueológicos, etc.) no processo educativo, a fim de desenvolver a sensibilidade e a 
consciência dos estudantes e dos cidadãos para a importância da preservação desses bens 
culturais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental, elaborados pelo 
Ministério da Educação (MEC), trazem uma inovação, ao permitir a necessária 
interdisciplinaridade na educação básica, mediante a introdução dos chamados “temas 
transversais’’, que deverão perpassar as diferentes disciplinas escolares”. Dois desses 
temas transversais possibilitam à escola o estudo do Patrimônio Cultural e a conseqüente 
adoção de projetos de educação patrimonial. Trata-se dos temas do meio ambiente e da 
pluralidade cultural. 

A Educação Patrimonial contribui desta maneira para romper com as práticas 
segregacionistas procurando resgatar valores dos grupos sociais em torno dos bens 
patrimoniais. Valoriza e incentiva novas propostas e alternativas de resguardo e ativação da 
memória, sejam elas naturais e/ou culturais. Neste sentido, a Educação Patrimonial pode 
ser aplicada a comunidades próximas a sítios históricos e arqueológicos. Portanto, é um 
programa que tem por objetivo sensibilizar as comunidades acerca da importância da 
criação, valorização e preservação do patrimônio histórico/arqueológico local. 

O trabalho de Educação Patrimonial envolve procedimentos interdisciplinares em torno dos 
objetos culturais. A observação e a manipulação de vestígios da cultura material promovem 
o conhecimento, a apropriação e a valorização da herança cultural. O processo de 
divulgação da produção científica por meio da Educação resulta em geração e produção de 
conhecimentos, melhor usufruto dos bens patrimoniais e um processo contínuo de criação 
cultural. Neste caso, a Educação Patrimonial atua de forma integrada com o trabalho 
arqueológico e fundamenta-se nos princípios éticos, estéticos/pedagógicos e políticos. A 
sensibilização deve ser um exercício de interação da população com os patrimônios da sua 
região. Para que haja uma melhor compreensão inicial, devem-se utilizar patrimônio 
concreto e vestígios que possam ser tocados e/ou percebidos. 
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De acordo com Paulo Freire, a leitura da palavra é precedida da leitura do mundo e a 
expressividade é uma necessidade essencial do ser humano. Neste contexto, a História e a 
Arqueologia servem como subsídios na aplicação das diretrizes da Educação Patrimonial. 
Uma vez que têm por objeto de estudo os vestígios da cultura material de sociedades 
pretéritas, a História e a Arqueologia, dentro da Educação Patrimonial, pode (e deve) utilizar 
os métodos de ensino/aprendizagem das linguagens artísticas (desenho, pintura, oficinas de 
cerâmica, colagens, fotos, etc.) e da estética do cotidiano (contato com os sítios históricos e 
vestígios arqueológicos da região na qual a comunidade está inserida), propostos por Paulo 
Freire. Portanto, a metodologia da Educação Patrimonial é materializada através do estudo 
de objetos comunitários como estratégia de aprendizagem do contexto 
sociocultural/ambiental. Todo Programa de Educação Patrimonial deve ser elaborado tendo 
em vista as necessidades das comunidades envolvidas. 

Desta maneira, a Educação Patrimonial será um programa que visará à conscientização das 
comunidades acerca da importância da criação, valorização e preservação do patrimônio 
cultural local. A conscientização deve ser um exercício de interação da população com os 
patrimônios da sua região. Para que haja uma melhor compreensão inicial, deve-se utilizar o 
patrimônio concreto: vestígios que possam ser tocados ou percebidos. Por isso, a História e 
a Arqueologia se encaixam perfeitamente nas diretrizes da Educação Patrimonial. 

O trabalho de Educação Patrimonial leva as pessoas a participarem de um processo ativo 
de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-as para 
uma melhor utilização destes bens e propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos desenvolvendo, assim, um contínuo processo de criação cultural. A 
metodologia da Educação Patrimonial é materializada por meio do estudo de objetos 
comunitários como estratégia de aprendizagem do contexto sociocultural/ambiental. A 
metodologia da Educação Patrimonial surgiu, inicialmente, para que se desenvolvessem 
programas didáticos nos museus e a adequação desse método de ensino para o trabalho 
nas escolas é uma proposta nova, na qual os objetos estudados estão inseridos no cotidiano 
das comunidades. 

A Educação Patrimonial se encontra também em projetos isolados, geralmente como 
experiências piloto com pouca continuidade e pouca profundidade temporal. Em outras 
palavras, ainda existe uma necessidade de interações e trocas de experiência, no que se 
refere ao retorno social da ciência às comunidades, direta ou indiretamente ligada a ela, 
quanto à educação e valorização do patrimônio cultural. 

4.3.6
Aspectos Sócio-demográficos 

Com a disponibilidade de dados censitários mais recentes, fornecidos pela Contagem da 
População 2007, foi possível estimar a população residente para esta data, nos setores 
censitários urbanos e rurais da área em que está situada a APA Lajeado. É importante 
salientar que o censo abrangeu também o município de Campo Grande, que tem mais de 
170 mil habitantes.  

A metodologia utilizada para a estimativa da população total residente na APA baseia-se na 
análise espacial de informações censitárias, tomando-se esses setores como “superfícies 
estatísticas”, para as quais se considera como homogênea a distribuição do fenômeno 
estudado.  
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Para essa finalidade foi calculado o percentual da área dos diversos setores censitários 
urbanos e rurais incluídos dentro da APA. Este percentual foi depois aplicado à população 
total dos setores, estimando-se assim, a população residente em 2007. Para estimativa do 
total de domicílios existentes na área da bacia, o mesmo procedimento foi adotado, de modo 
a se obter totalizações de interesse para gestão da área. Cumpre ressalvar, contudo, que 
este procedimento trabalha com aproximações quanto ao número total de pessoas e 
domicílios que se pode encontrar dentro da APA Lajeado, não substituindo um levantamento 
mais detalhado, se houver necessidade, posteriormente. 

Quanto às demais variáveis selecionadas para a caracterização dessa população, realizou-
se a análise considerando a área total dos setores censitários, ou seja, traçando o perfil 
sócio-demográfico da população residente na área em que a APA se localiza, uma vez que 
muitos valores, relativamente baixos, podem apresentar uma imagem bastante distorcida da 
real condição da área. 

A Área de Proteção Ambiental Lajeado abrange, em Campo Grande, parcial ou totalmente, 
a área de 05 setores urbanos do Subdistrito 07 e 34 setores urbanos do Subdistrito 12, 
totalizando 39 setores urbanos. Complementarmente abrangem uma parte pequena da área 
de 02 setores rurais, conforme a Contagem da População 2007 (IBGE). A configuração 
espacial desses setores é apresentada na Figura 4.3.6.a.

Embora a contagem realizada em 2007 inclua relativamente poucas variáveis para uma 
análise social mais detalhada, tem a vantagem de apresentar dados muito recentes. Além 
disso, as informações reunidas possibilitam avaliar aspectos demográficos básicos da área 
em estudo. 

Os setores censitários selecionados representam basicamente as duas principais categorias 
(1-0 e 8-0, segundo sua Situação e Tipo) de unidades territoriais definidas pelo IBGE para 
realização dos levantamentos censitários. No entanto, foi verificada a presença também de 
03 outras categorias de unidades territoriais (2-0, 1-5 e 1-7) na área da APA. A classificação 
feita pelo IBGE baseia-se na situação vigente no município conforme Lei municipal em vigor 
em 1º de abril de 2007 (IBGE, 2008).  

As categorias definidas como Comum ou Não Especial, presentes neste estudo, são as 
seguintes (IBGE, 2008): 

 Área urbanizada de cidade ou vila (Situação 1 e Tipo 0) – Área “... legalmente definida 
como urbana caracterizada por construções, arruamentos, e intensa ocupação humana; 
as áreas afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e, 
aquelas, reservadas a expansão urbana.” São assim definidos 33 dos 41 setores 
analisados. 

 Zona rural exclusive aglomerado rural (Situação 8 e Tipo 0) - Área “... externa ao 
perímetro urbano exclusive as áreas de aglomerado rural.” São os dois setores rurais 
que têm parte de sua área dentro da APA. 

 Área não-urbanizada de cidade ou vila (Situação 2 e Tipo 0) – Área “... legalmente 
definida como urbana caracterizada por ocupação predominantemente de caráter rural.” 
São 4 setores assim definidos. 

Além destas categorias, verificou-se a presença de dois setores classificados como Setores 
Especiais, que são: 
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 Setor de Situação 1 e Tipo 5 - Setor especial de aldeia indígena, que é o “agrupamento 
de, no mínimo, 20 habitantes indígenas em uma ou mais moradias.”

 Setor de Situação 1 e Tipo 7 - Setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais 
e outras instituições assemelhadas, sendo constituído de no mínimo 50 moradores. 

Foram verificadas inconsistências nos dois setores especiais e nos de áreas não 
urbanizadas de cidade ou vila, sendo necessário observar esses dados com ressalvas.  

As variáveis utilizadas, as Tabelas que foram construídas com elas e alguns outros 
indicadores produzidos são apresentados a seguir, levando-se em conta a análise das 
características da área referente a cada conjunto de variáveis. 

A Tabela 4.3.6.a mostra o contingente populacional residente nos setores censitários em 
que a bacia se localiza, abrangendo a população total, a população residente em domicílios 
particulares permanentes e o total de homens e de mulheres residentes. Podem ser 
observados os setores em que foi identificada a presença de pessoas residindo em 
domicílios particulares improvisados1 e os setores em que residiam pessoas em domicílios 
coletivos2. Esta Tabela indica também uma estimativa da população residente total na APA, 
com base na proporção de área de cada setor inserida nos limites da APA, e a densidade 
populacional em cada setor. 

Como pode ser observado, o total da área dos setores censitários considerados abrangia 
uma população total de 29.920 pessoas em 2007, sendo 820 pessoas residentes na área 
rural e 29.100 pessoas dentro do perímetro urbano. Com base no procedimento apontado 
(aplicação do percentual da área dos setores censitários incluídos dentro da APA ao total 
populacional dos setores, obtendo-se a estimativa da população residente na APA em 
2007), pode-se estimar que, dessas pessoas, apenas 56 pessoas estariam residindo na 
área rural dentro do perímetro da APA e 19.903, na área urbana aí situada, representando 
68,3% da população total dos setores urbanos e 6,8% da população dos dois setores rurais, 
que são muito extensos e que têm parcela de área muito pequena dentro da APA. 

Tabela 4.3.6.a 
Características Básicas da População Residente na APA – 2007 (com setores em 
destaque)

Código dos 
Setores Sit. Tipo 

% Área 
na

bacia 

T
Popula-

ção 
T Pop na 

bacia 
Densid. 

Pop
(hab/ha) 

T R Dom 
Part

Perm

Res D 
Part

Improv 

Res
Dom
Colet 

T H 
resid. 

T M 
resid 

000003 8 0 8,3 616 51 0,02 616 - - 337 279 
000002 8 0 2,4 204 5 0,01 196 - - 109 87 
Total Rural     6,4 820 56 0,0 812 - - 446 366 
070051 1 0 2,6 626 16 15,4 626 - - 293 333 
070052 1 0 1,2 655 8 3,8 651 4 - 354 301 
070055 1 5 20,5 354 73 0,5 343 - - 181 162 
070056 2 0 100,0 771 771 63,5 771 - - 394 377 
070058 2 0 2,3 506 12 7,4 493 2 - 263 232 
120001 1 0 100,0 655 655 68,1 655 - - 288 367 

                                                
1 Edificações não-residenciais – loja ou, fábrica, por exemplo, sem dependências específicas para moradia mas que na data do 
levantamento estavam ocupados por morador. 
2 São edificações (IBGE, 2008) em que a relação entre as pessoas residentes é pautada por normas de subordinação 
administrativa, tais como “... hotéis, pensões, presídios, cadeias, penitenciárias, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, 
conventos, hospitais e clínicas (com internação), alojamento de trabalhadores, motéis, camping, etc.”
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Tabela 4.3.6.a 
Características Básicas da População Residente na APA – 2007 (com setores em 
destaque)

Código dos 
Setores Sit. Tipo 

% Área 
na

bacia 

T
Popula-

ção 
T Pop na 

bacia 
Densid. 

Pop
(hab/ha) 

T R Dom 
Part

Perm

Res D 
Part

Improv 

Res
Dom
Colet 

T H 
resid. 

T M 
resid 

120002 1 0 100,0 856 856 35,4 851 - - 400 451 
120003 1 0 100,0 969 969 55,2 946 6 - 434 518 
120004 1 0 82,1 633 520 2,2 630 - - 307 323 
120005 1 0 100,0 545 545 18,7 526 - - 272 254 
120006 2 0 100,0 1.098 1.098 86,5 1.059 - - 493 566 
120007 1 0 99,9 1.212 1.211 1,6 1.204 3 5 568 644 
120008 1 0 100,0 900 900 12,3 895 5 - 437 463 
120009 1 0 100,0 942 942 120,1 942 - - 463 479 
120010 1 0 100,0 994 994 93,1 994 - - 505 489 
120011 1 0 100,0 688 688 61,6 675 2 - 322 355 
120012 1 0 100,0 638 638 54,4 625 2 - 294 333 
120013 1 0 47,9 827 396 2,3 827 - - 374 453 
120014 1 0 99,2 887 880 30,9 876 - - 420 456 
120015 1 0 16,5 386 64 8,8 386 - - 182 204 
120016 1 0 20,3 344 70 4,9 344 - - 165 179 
120017 1 0 100,0 360 360 67,2 360 - - 163 197 
120018 2 0 1,1 1.016 12 35,1 995 13 - 497 511 
120026 1 0 63,3 574 363 33,7 571 - - 276 295 
120027 1 0 68,3 546 373 41,2 546 - - 258 288 
120028 1 0 100,0 997 997 128,7 994 - - 440 554 
120029 1 0 100,0 761 761 69,5 750 - - 370 380 
120030 1 0 100,0 976 976 162,9 965 - - 474 491 
120031 1 7 44,9 168 75 6,6 - - 168 89 79 
120057 1 0 31,3 737 231 12,4 737 - - 346 391 
120058 1 0 57,3 649 372 19,5 638 6 - 290 354 
120059 1 0 100,0 910 910 30,6 904 - - 424 480 
120060 1 0 100,0 1.120 1.120 5,2 1.107 2 11 520 600 
120061 1 0 100,0 781 781 19,3 781 - - 374 407 
120063 1 0 0,4 977 4 4,7 928 2 - 430 500 
120066 1 0 14,7 787 116 35,2 787 - - 392 395 
120067 1 0 1,7 538 9 3,4 516 - - 247 269 
120085 1 0 0,5 732 4 2,3 728 1 - 369 360 
120107 1 0 13,7 985 135 1,4 980 2 - 514 468 
Total Urb    44,40 29.100 19.903 9,6 30.230 50 184 14.774 15.690 
Total Geral     29.920 19.959  31.042 50 184 15.220 16.056 

Fonte: IBGE. Contagem da População. (Sit - Situação; T População.- Total da População; T Pop na bacia.- Total da População 
na Bacia; Densid. Pop.- Densidade Populacional, T R Dom Part Perm – Total dos Residentes em Domicílios Particulares 
Permanentes; Res D Part Improv – Residentes em Domicílios Particulares Improvisados; Res Dom Colet  -Residentes em 
Domicílios Coletivos; T H resid – Total de Homens Residentes; T M resid – Total de Mulheres Residentes) 

A coluna que mostra o percentual de cada setor censitário na bacia da APA indica 10 
setores urbanos com menos de 20% da área na bacia, mas outros 18 setores integralmente 
inseridos na APA. Dos 11 setores urbanos restantes, 05 têm mais de 60% da sua área 
inserida na APA. Os dois setores rurais têm também parcela muito pequena da sua área na 
APA, não chegando a 10%. 
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Nos setores urbanos, 99,2% da população residem em domicílios particulares permanentes 
e nos dois setores rurais, a totalidade da população reside nesse tipo de domicílio. São 50 
pessoas as residentes em domicílios particulares improvisados, todas na área urbana e 184 
pessoas as residentes em domicílios coletivos, que estão localizados em 03 setores.  

As densidades populacionais são muito baixas, inclusive na área urbana. Na área rural, a 
densidade média é de densidade média de 0,02 hab/ha. Na área urbana, por sua vez, as 
densidades são distintas: 14 setores com densidades até 10 habitantes por hectare, dos 
quais 10 destes, com menos de 05 habitantes por hectare; 06 setores com densidades entre 
11 e 20 habitantes por hectare; 09 setores com densidades entre 30 e 60 habitantes por 
hectare; 07 setores com densidades entre 61 e 100 habitantes por hectare; 02 setores com 
densidades de 120 e 129 habitantes por hectare, respectivamente, e um setor com a mais 
alta densidade, que é de 163 habitantes por hectare.  

O último destaque desta Tabela mostra os setores em que a maior parte da população é 
composta por mulheres, que são 29 dos 39 setores urbanos. Nos dois setores rurais 
predomina a população masculina, que é uma característica geral de áreas rurais.  

A Tabela 4.3.6.b mostra a distribuição da população total dos setores por 03 faixas etárias, 
que representam o contingente de crianças e adolescentes (0 a 14 anos de idade), o 
contingente de pessoas potencialmente ativas (15 a 64 anos de idade) e o contingente de 
idosos (pessoas acima de 65 anos de idade), em cada setor analisado. São apresentados 
ainda, a participação percentual de cada uma dessas faixas etárias no total de pessoas 
residentes em cada setor, além de três outros indicadores de interesse para caracterização 
demográfica da população residente que são: a Carga de Dependência, o Índice de 
Envelhecimento e a Razão de Gênero.

Como se pode observar no ano de 2007, foram identificadas 437 crianças com menos de 
um ano de idade, sendo 11 na área rural e 426 na área urbana, considerando-se a 
totalidade da área dos setores urbanos e rurais. A população de crianças e adolescentes era 
bastante elevada também, com 7.392 pessoas, sendo 7.184 residentes na área urbana e 
208, na área rural (considerando-se, também aqui, a totalidade da população residente nos 
extensos setores rurais, dentro e fora da APA).  

A população potencialmente ativa (entre 15 e 64 anos) nos setores em que a APA se 
localiza era de 20.680 pessoas, sendo 20.137 residentes na área urbana e 543, na área 
rural (abrangendo a totalidade dos setores rurais). O tamanho desses dois grupos indica que 
a área da APA é habitada por uma população bastante jovem, com apenas 4,7% de 
pessoas com mais de 65 anos na área urbana e um contingente um pouco maior (7,5%) de 
pessoas idosas na área rural. 

Tabela 4.3.6.b 
Distribuição Etária da População Residente na APA – 2007 (com setores em destaque) 

Código dos 
Setores 

Dados Básicos Faixas Etárias Participação faixas 
etárias (%) 

Indicadores 
Demográficos 

Sit. Tipo % na 
bacia  T Pop  0

anos
0-14
anos 

15-64
anos 

acima
de 65 

0-14
anos

15-
64

anos
acima
de 65 

Carga
de

Dep 

Índice
de

Envelh

Razão
de

gênero
000003 8 0 8,3 616 9 152 413 51 24,7 67,0 8,3 49,2 33,6 120,8 
000002 8 0 2,4 204 2 56 130 10 28,6 66,3 5,1 50,8 17,9 125,3 
Total Rural     6,4 820 11 208 543 61 25,6 66,9 7,5 49,5 29,3 121,9 
070051 1 0 2,6 626 12 227 383 16 36,3 61,2 2,6 63,4 7,0 88,0 
070052 1 0 1,2 655 1 250 393 12 38,2 60,0 1,8 66,7 4,8 117,6 
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Tabela 4.3.6.b 
Distribuição Etária da População Residente na APA – 2007 (com setores em destaque) 

Código dos 
Setores 

Dados Básicos Faixas Etárias Participação faixas 
etárias (%) 

Indicadores 
Demográficos 

Sit. Tipo % na 
bacia  T Pop  0

anos
0-14
anos 

15-64
anos 

acima
de 65 

0-14
anos

15-
64

anos
acima
de 65 

Carga
de

Dep 

Índice
de

Envelh

Razão
de

gênero
070055 1 5 20,5 354 7 145 192 6 42,3 56,0 1,7 78,6 4,1 111,7 
070056 2 0 100,0 771 14 282 467 22 36,6 60,6 2,9 65,1 7,8 104,5 
070058 2 0 2,3 506 14 175 303 17 35,4 61,2 3,4 63,4 9,7 113,4 
120001 1 0 100,0 655 7 121 482 52 18,5 73,6 7,9 35,9 43,0 78,5 
120002 1 0 100,0 856 11 177 627 47 20,8 73,7 5,5 35,7 26,6 88,7 
120003 1 0 100,0 969 14 217 689 46 22,8 72,4 4,8 38,2 21,2 83,8 
120004 1 0 82,1 633 14 180 424 26 28,6 67,3 4,1 48,6 14,4 95,0 
120005 1 0 100,0 545 10 172 337 17 32,7 64,1 3,2 56,1 9,9 107,1 
120006 2 0 100,0 1.098 19 263 756 40 24,8 71,4 3,8 40,1 15,2 87,1 
120007 1 0 99,9 1.212 17 291 853 68 24,0 70,4 5,6 42,1 23,4 88,2 
120008 1 0 100,0 900 7 170 655 75 18,9 72,8 8,3 37,4 44,1 94,4 
120009 1 0 100,0 942 26 331 583 28 35,1 61,9 3,0 61,6 8,5 96,7 
120010 1 0 100,0 994 38 358 607 29 36,0 61,1 2,9 63,8 8,1 103,3 
120011 1 0 100,0 688 13 167 484 26 24,7 71,5 3,8 39,9 15,6 90,7 
120012 1 0 100,0 638 6 116 472 39 18,5 75,3 6,2 32,8 33,6 88,3 
120013 1 0 47,9 827 9 167 613 46 20,2 74,2 5,6 34,7 27,5 82,6 
120014 1 0 99,2 887 14 219 615 42 25,0 70,2 4,8 42,4 19,2 92,1 
120015 1 0 16,5 386 8 72 308 6 18,7 79,8 1,6 25,3 8,3 89,2 
120016 1 0 20,3 344 10 88 250 6 25,6 72,7 1,7 37,6 6,8 92,2 
120017 1 0 100,0 360 - 62 288 10 17,2 80,0 2,8 25,0 16,1 82,7 
120018 2 0 1,1 1.016 15 296 680 32 29,4 67,5 3,2 48,2 10,8 97,3 
120026 1 0 63,3 574 7 128 410 33 22,4 71,8 5,8 39,3 25,8 93,6 
120027 1 0 68,3 546 8 106 409 31 19,4 74,9 5,7 33,5 29,2 89,6 
120028 1 0 100,0 997 11 207 752 35 20,8 75,7 3,5 32,2 16,9 79,4 
120029 1 0 100,0 761 8 157 565 28 20,9 75,3 3,7 32,7 17,8 97,4 
120030 1 0 100,0 976 10 249 670 46 25,8 69,4 4,8 44,0 18,5 96,5 
120031 1 7 44,9 168 - - - - - - - 0,0 0,0 112,7 
120057 1 0 31,3 737 4 152 533 52 20,6 72,3 7,1 38,3 34,2 88,5 
120058 1 0 57,3 649 6 117 471 56 18,2 73,1 8,7 36,7 47,9 81,9 
120059 1 0 100,0 910 9 168 665 71 18,6 73,6 7,9 35,9 42,3 88,3 
120060 1 0 100,0 1.120 13 288 775 57 25,7 69,2 5,1 44,5 19,8 86,7 
120061 1 0 100,0 781 13 174 547 60 22,3 70,0 7,7 42,8 34,5 91,9 
120063 1 0 0,4 977 9 178 709 43 19,1 76,2 4,6 31,2 24,2 86,0 
120066 1 0 14,7 787 10 147 581 59 18,7 73,8 7,5 35,5 40,1 99,2 
120067 1 0 1,7 538 8 120 385 11 23,3 74,6 2,1 34,0 9,2 91,8 
120085 1 0 0,5 732 7 161 542 26 22,1 74,3 3,6 34,5 16,1 102,5 
120107 1 0 13,7 985 17 286 662 34 29,1 67,4 3,5 48,3 11,9 109,8 
Total Urb     44,4 29.100 426 7.184 20.137 1.350 25,1 70,2 4,7 42,4 18,8 94,2 
Total Geral      29.920 437 7.392 20.680 1.411       
Fonte: Contagem da População. (Sit - Situação; T População - Total da População; Carga de Dep – Carga de Dependência; 
Índice de Envelh – Índice de Envelhecimento). 

Com base nos valores absolutos dos 03 grupos etários definidos foram também elaborados 
outros dois indicadores:  

a)  A carga de dependência total na população, que mede a participação relativa do 
contingente populacional economicamente dependente (os grupos de 0 a 14 anos e 
o de mais de 65 anos) em relação à população potencialmente ativa (o grupo entre 
15 e 64 anos);  

b)  O índice de envelhecimento da população residente nesses setores, que mostra o 
número de pessoas com 65 anos e mais de idade, para cada grupo de 100 pessoas 
com até 14 anos de idade.  
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Estes dois indicadores mostram o peso da população potencialmente ativa em cada setor e, 
por outro lado, a relação entre a população de crianças e adolescentes e a de idosos, no 
mesmo espaço. O primeiro deles, a Carga de Dependência Total (CDT), mostra a 
participação da população, em tese, dependente, de crianças, adolescentes e idosos, em 
relação à população, também em tese, em idade ativa, que são as pessoas entre 15 e 65 
anos de idade, no mesmo espaço.  

Este indicador permite inferir, indiretamente, áreas de maior atração populacional em 
relação a oportunidades de emprego e/ou de educação e formação profissional, além de 
áreas com menor oferta de oportunidades, quando há uma maior presença desse grupo 
entre 15 e 64 anos de idade. Por fim, indica as áreas em que a relação entre esses grandes 
grupos etários corresponde a graus diversos do processo de transição demográfica.  

Moreira (2002), ao apresentar em grandes traços as mudanças demográficas já ocorridas e 
as previstas para as próximas décadas no Brasil, indica alguns valores para a Carga de 
Dependência Total (para o Brasil), para cada década, que podem ser utilizados como 
referência para a presente análise.  

Foram considerados nesta análise os contingentes populacionais brasileiros entre 1950 e 
2050, analisando a posição dos grupos de idades de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos 
(população potencialmente ativa) e os acima de 65 anos de idade. Ainda a este respeito, o 
autor definiu como patamares para as Cargas de Dependência Total (CDT) os valores de 
73,1% (média brasileira entre 1970 e 1980), 64,1% (média brasileira entre 1980 e 1990), 
51,4% (média brasileira entre 1990 e 2000) e 46,2%, como a Carga de Dependência 
estimada para 2010, para o Brasil.   

Com base nesses critérios, pode-se observar que dos 37 setores urbanos, apenas um deles 
teve Carga de Dependência Total acima de 78,6%, situando-se num patamar mais parecido 
com o vigente para o Brasil no período anterior a 1980.  

Outros 05 setores tiveram Cargas de Dependência entre 61,6% e 66,7%, semelhantes às da 
década de 1980. Um setor teve uma Carga de Dependência superior a 51,4%, 
correspondente à Carga de Dependência Total média de 2000, para o país.  

Outros 06 setores tiveram Cargas de Dependência superiores a 46,2%, valor que o estudo 
de Moreira (2002) projetava para 2010, e os demais setores apresentavam valores inferiores 
a esse patamar, sendo 06 setores com valores acima de 40% e outros 2 setores com 
valores abaixo de 40%, sendo dois com valores em torno de 25% de Carga de 
Dependência.

Ou seja, esse indicador confirma a participação majoritária de contingentes populacionais 
potencialmente ativos (população entre 15 e 64 anos) nessa área, com algumas áreas com 
maior predomínio de população em dependência, predominando as crianças e 
adolescentes.  

O último indicador (razão de gênero) mostra a predominância de homens ou mulheres em 
cada setor. Como já apontado, 10 dos setores urbanos e os dois rurais apresentavam um 
número maior de homens em relação a cada grupo de 100 mulheres. 

A Tabela 4.3.6.c apresenta o número de pessoas migrantes nos totais populacionais em 
cada setor, agregados em alguns grupos: 1) o total de pessoas vindas de outros municípios 
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do Mato Grosso do Sul; 2) o número de pessoas vindas do exterior; 3) o número de pessoas 
vindas das Regiões Brasileiras Norte (N), Nordeste (NE), Sudeste (SE), Sul (S) e do 
restante dos Estados do Centro-Oeste (CO). 

Tabela 4.3.6.c 
População Migrante e População Residente na APA – 2007 

Código dos 
Setores Sit. Tipo % na 

bacia 
T Popu-

lação 
Pop.
Migra

nte 

Outros
Munic 

MS
Outro
País N NE SE S CO 

000003 8 0 8,3 616 150 107 2 1 9 5 18 8 
000002 8 0 2,4 204 50 36 - - 4 5 5 - 
Total Rural     6,4 820 200 143 2 1 13 10 23 8 
070051 1 0 2,6 626 52 36 - - 2 12 1 1 
070052 1 0 1,2 655 26 11 - 2 2 4 2 5 
070055 1 5 20,5 354 59 53 - 5 - 1 - - 
070056 2 0 100,0 771 96 71 - - 1 14 4 6 
070058 2 0 2,3 506 30 18 - - - 2 6 4 
120001 1 0 100,0 655 48 20 - - 6 13 2 7 
120002 1 0 100,0 856 118 48 1 1 4 29 31 4 
120003 1 0 100,0 969 93 35 1 - 15 20 18 4 
120004 1 0 82,1 633 65 26 - 1 3 25 2 8 
120005 1 0 100,0 545 36 21 2 - - 2 11 - 
120006 2 0 100,0 1.098 96 49 - 2 4 14 14 13 
120007 1 0 99,9 1.212 142 84 2 - 4 25 19 8 
120008 1 0 100,0 900 98 44 - - 7 20 13 14 
120009 1 0 100,0 942 45 24 - 3 - 10 4 4 
120010 1 0 100,0 994 174 92 1 17 22 21 11 10 
120011 1 0 100,0 688 121 51 1 6 4 27 19 13 
120012 1 0 100,0 638 58 36 - 3 - 15 1 3 
120013 1 0 47,9 827 85 59 2 2 - 15 6 1 
120014 1 0 99,2 887 80 43 1 7 1 19 1 8 
120015 1 0 16,5 386 76 31 2 3 3 19 10 8 
120016 1 0 20,3 344 38 - - 5 - 21 5 7 
120017 1 0 100,0 360 49 21 3 2 4 8 3 8 
120018 2 0 1,1 1.016 81 43 - 6 7 15 9 1 
120026 1 0 63,3 574 84 44 - 5 - 25 9 1 
120027 1 0 68,3 546 75 50 - 3 - 15 5 2 
120028 1 0 100,0 997 153 90 3 1 1 39 14 5 
120029 1 0 100,0 761 75 20 6 8 5 16 17 3 
120030 1 0 100,0 976 75 38 - 3 1 23 8 2 
120031 1 7 44,9 168 - - - - - - - - 
120057 1 0 31,3 737 168 51 14 2 1 77 3 20 
120058 1 0 57,3 649 63 31 5 1 1 12 8 5 
120059 1 0 100,0 910 103 44 1 - 10 25 14 9 
120060 1 0 100,0 1.120 184 94 6 - 2 44 15 23 
120061 1 0 100,0 781 67 29 6 4 - 12 13 3 
120063 1 0 0,4 977 114 37 7 4 13 38 9 6 
120066 1 0 14,7 787 106 47 5 1 4 24 14 11 
120067 1 0 1,7 538 38 16 - 5 - 10 3 4 
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Tabela 4.3.6.c 
População Migrante e População Residente na APA – 2007 

Código dos 
Setores Sit. Tipo % na 

bacia 
T Popu-

lação 
Pop.
Migra

nte 

Outros
Munic 

MS
Outro
País N NE SE S CO 

120085 1 0 0,5 732 43 13 1 2 - 16 6 5 
120107 1 0 13,7 985 104 65 1 8 5 14 3 8 
Total Urb     44,4 29.100 3.218 1.585 71 112 132 741 333 244 
Total Geral       29.920 3.418 1.728 73 113 145 751 356 252 

Fonte: Contagem da População.(Sit – Situação; T População.- Total da População; Pop. Migrante- População Migrante; Outros 
Munic – Outro Municípios; N – Norte; NE – Nordeste ; SE – Sudeste; S – Sul; CO - Centro-Oeste) 

A se destacar o aspecto básico, que do total de 3.418 migrantes presentes nos setores em 
que a APA se insere, 50,6 % (1.728) provinham de outros municípios do próprio Estado de 
Mato Grosso do Sul. Dos migrantes recentes, 751 (22,0%) vieram do Sudeste, 356 (10,4%) 
vieram do Sul do país, 252 (7,4%) dos Estados restantes do Centro-Oeste, 145 (4,2%), do 
Nordeste e 113 (3,3%) dos Estados do Norte, sendo ainda 73 (2,1%) pessoas vindas do 
exterior. Desse total, 200 estão nos dois setores rurais e as demais 3.218 pessoas, nos 
setores urbanos. 

Por fim, a Tabela 4.3.6.d mostra algumas variáveis referentes aos domicílios presentes 
nesses setores. É apresentado o número total de domicílios existentes nos setores, sendo 
estimado também o número existente na APA, com base na proporção de área localizada 
dentro dos seus limites. Considerando a área total dos setores, são apresentados o número 
de domicílios particulares permanentes, improvisados e de domicílios coletivos, além do 
número de domicílios com até 04 moradores, com número entre 05 e 07 moradores e com 
mais de 07 moradores. É também apresentado o percentual de domicílios com até 04 
moradores em cada setor.

Estas variáveis permitem visualizar a distribuição dos domicílios, as possíveis 
concentrações de domicílios com grande número de moradores e os setores em que se 
registrou a presença de domicílios particulares improvisados e domicílios coletivos. 

Como se pode observar, em 2007 foram identificados 9.748 domicílios nos setores em que a 
APA se localiza, dos quais 9.452 são situados nos setores urbanos. Com base no critério 
espacial (aplicação do percentual de área de cada setor situada dentro da bacia ao número 
total de domicílio), pode-se estimar em torno de 6.400 domicílios na bacia. 

A Tabela 4.3.6.d mostra os setores em que estão localizados os 15 domicílios particulares 
improvisados e as unidades identificadas dos domicílios coletivos. Pode-se verificar também 
que 82,3% (8.206) do total de domicílios na área em que a APA se situa (considerando-se a 
área total dos setores), tinham até 04 moradores na data do levantamento (percentual que é 
de 82% dos domicílios na área urbana e quase 90% dos domicílios na área rural). 

O número total de domicílios com 5 a 7 moradores era 1.419, sendo 32 nos setores rurais e 
1.387 na área urbana. Os domicílios com mais de 7 pessoas residentes somavam 104, 
estando todos localizados na área urbana. 
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Tabela 4.3.6.d 
Domicílios e a Área de Proteção Ambiental Lajeado – 2007 

Código dos 
Setores Sit Tipo 

%
setor

na
bacia 

T
Domi-
cílios 

T Dom 
na

bacia 

Dom
Part
perm 

Dom
part

improv
Dom

coletivos
Dom
até 4 
res

% do 
total 

Dom
entre 5 
e 7 res

Dom + 
7 res 

000003 8 0 8,3 223 18 223 - - 199 89,2 24 - 
000002 8 0 2,4 73 2 73 - - 65 89,0 8 - 
Total Rural     6,4 296 20 296 - - 264 89,2 32 - 
070051 1 0 2,6 192 5 192 - - 156 81,3 35 1 
070052 1 0 1,2 183 2 182 1 - 136 74,3 43 3 
070055 1 5 20,5 93 19 93 - - 63 67,7 29 1 
070056 2 0 100,0 216 216 216 - - 161 74,5 48 7 
070058 2 0 2,3 145 3 144 1 - 108 74,5 30 6 
120001 1 0 100,0 201 201 201 - - 166 82,6 32 3 
120002 1 0 100,0 274 274 274 - - 235 85,8 38 1 
120003 1 0 100,0 270 270 269 1 - 213 78,9 43 13 
120004 1 0 82,1 180 148 180 - - 144 80,0 31 5 
120005 1 0 100,0 158 158 158 - - 123 77,8 31 4 
120006 2 0 100,0 364 364 364 - - 313 86,0 48 3 
120007 1 0 99,9 378 378 372 1 5 303 80,2 68 1 
120008 1 0 100,0 280 280 279 1 - 238 85,0 37 4 
120009 1 0 100,0 269 269 269 - - 199 74,0 67 3 
120010 1 0 100,0 278 278 278 - - 207 74,5 64 7 
120011 1 0 100,0 257 257 256 1 - 232 90,3 23 1 
120012 1 0 100,0 197 197 196 1 - 167 84,8 28 1 
120013 1 0 47,9 250 120 250 - - 211 84,4 37 2 
120014 1 0 99,2 285 283 285 - - 243 85,3 40 2 
120015 1 0 16,5 179 29 179 - - 178 99,4 1 - 
120016 1 0 20,3 136 28 136 - - 128 94,1 8 - 
120017 1 0 100,0 155 155 155 - - 150 96,8 5 - 
120018 2 0 1,1 289 3 288 1 - 218 75,4 66 4 
120026 1 0 63,3 190 120 190 - - 163 85,8 26 1 
120027 1 0 68,3 202 138 202 - - 185 91,6 17 - 
120028 1 0 100,0 412 412 412 - - 394 95,6 18 - 
120029 1 0 100,0 228 228 228 - - 182 79,8 42 4 
120030 1 0 100,0 270 270 270 - - 201 74,4 60 9 
120031 1 7 44,9 168 75 - - 168 - 0,0 - - 
120057 1 0 31,3 239 75 239 - - 203 84,9 34 2 
120058 1 0 57,3 216 124 214 2 - 177 81,9 36 1 
120059 1 0 100,0 292 292 292 - - 246 84,2 41 5 
120060 1 0 100,0 371 371 358 2 11 303 81,7 53 2 
120061 1 0 100,0 261 261 261 - - 225 86,2 36 - 
120063 1 0 0,4 347 1 346 1 - 318 91,6 27 1 
120066 1 0 14,7 282 42 282 - - 240 85,1 40 2 
120067 1 0 1,7 218 4 218 - - 210 96,3 8 - 
120085 1 0 0,5 227 1 226 1 - 189 83,3 35 2 
120107 1 0 13,7 300 41 299 1 - 234 78,0 62 3 
Total Urb    44,4 9.452 6.392 9.253 15 184 7.762 82,1 1.387 104 
Total Geral     9.748 6.412 9.549 15 184 8.026 82,3 1.419 104 
Fonte: Contagem da População. (T Domicílios – Total de Domicílios; T Dom na bacia – Total de Domicílios na Bacia; Dom Part 
perm – Domicílios Particulares Permanentes; Dom part improv – Domicílios Particulares Improvisados; Dom coletivos – 
Domicílios Coletivos; Dom até 4 res – Domicílios com até 4 residentes; % do total – Participação Percentual do Total de 
Domicílios; Dom entre 5 e 7 res – Domicílios com entre 5 e 7 residentes; Dom + 7 res – Domicílios com mais de 7 residentes).
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4.3.7
Restrições Legais a Ocupação 

Área Urbana 

O território da APA do Lajeado está situado na Zona Rural (66%) e Urbana (34%), de modo 
que as restrições e condicionantes legais a ocupação do espaço são definidas basicamente 
pela legislação urbanística, legislação florestal e de proteção aos recursos hídricos, 
complementadas pelo Decreto Municipal Nº. 8265 de 27/07/2001, que instituiu a APA do 
Lajeado. 

Na Zona Urbana, o uso e a ocupação do solo estão sujeitos às disposições contidas na Lei 
Complementar n°74, de 06 de setembro de 2005, alterada pelas Leis Complementares n°76 
de 4 de novembro de 2005, n°96 de 14 de dezembro de 2006, n°107 de 21 de dezembro de 
2007, n°115, de 2008 e Lei Complementar n° 186, de 12 de dezembro de 2011. Já as 
políticas de desenvolvimento e o Plano Diretor Municipal, foram instituídos através da Lei 
Complementar n°94, de 6 de outubro de 2006. 

As Leis Complementares relativas ao Uso e Ocupação do Solo (n°74/2005, n°76/2005, 
n°96/2006, n°107/2007, n°115/2008 e n°186/2011) visam ao controle dos empreendimentos 
e atividades realizados tanto por agentes públicos, como privados no Município, 
estabelecendo normas para o adensamento populacional de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no processo de planejamento municipal. Assim, delimitam a área urbana bem 
como regiões, bairros, zonas e corredores e dão as diretrizes de uso e ocupação do solo em 
cada um dos limites delineados, incluindo os índices urbanísticos por categoria de uso do 
solo, que são classificados em função de porte e abrangência. 

Com relação às Diretrizes Urbanísticas, cabe destacar a Lei Complementar n°186, de 12 de 
dezembro de 2011, que regulamenta a emissão de Guias de Diretrizes Urbanísticas – GDU 
as quais indicam ao empreendedor, os requisitos mínimos para novos empreendimentos. Já 
com relação ao Uso e Ocupação do solo, destacam-se os Anexos III e IV (Tabelas dos 
Índices Urbanísticos e Categorias de Uso por Zona, e Categorias de Usos) que trazem a 
descrição e o enquadramento de cada empreendimento de acordo com as diretrizes de 
cada zona (Lei Complementar n°107, de 21 de dezembro de 2007). A Lei Complementar 
n°94, de 6 de outubro de 2006, trata da política de desenvolvimento do Município, do 
Sistema Municipal de Planejamento, do Plano Diretor de Campo Grande, dos Planos Locais 
e Setoriais e do Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, de acordo com as leis 
complementares supracitadas. O título referente ao Plano Diretor trata das diretrizes de 
ordenamento e ocupação, da função social da propriedade, da abrangência do território 
(dividido em regiões e bairros), dos instrumentos de gestão e do ordenamento territorial 
(dividido em zonas e macrozonas). 

Em Campo Grande, o uso e a ocupação do solo são organizados em: 

 Macrozona de Adensamento Prioritário - MZ1 
 Macrozona de Adensamento Secundário – MZ2 
 Macrozona de Adensamento Restrito – MZ3 
 Zona Especial de Interesse Cultural – ZEIC 
 Zona Especial de Interesse Urbanístico – ZEIU 
 Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 
 Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA 
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 Zonas e Corredores previstos na Lei de Ordenamento de Uso e da Ocupação do Solo  

As zonas de uso, por sua vez, são classificadas em Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, 
Z11 e Z12, e os corredores em C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Consideram-se zonas residenciais 
as zonas Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9, zonas comerciais Z10 e Z11, zonas industriais Z6, e zonas 
de transição Z1 e Z2. Todos os corredores são considerados de uso múltiplo. 

As categorias de uso permitidas, por sua vez, são classificadas em: 

 Residencial: R1, R2 e R3; 
 Industrial: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 e I9; 
 Comercial Atacadista: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; 
 Comercial Varejista: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 e V11; 
 Serviços: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18, S19 e S20; 
 Especial: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, 

E17, E18, E19 e E20. 

A relação dos índices urbanísticos e categorias de uso por zonas e corredores viários o 
resumo das categorias de uso (Anexos III e IV da Lei Complementar n°186, de 12 de 
dezembro de 2011) são apresentados no Anexo 7.

No que diz respeito à ocupação, a área urbana da APA Lajeado abrange quatro ZEIAs 
(Zona Especial de Interesse Ambiental) junto às principais nascentes, e uma ZEIU (Zona 
Especial de Interesse Urbanístico) no encontro da BR 262 e Anel Rodoviário. As demais 
áreas são constituídas por ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) inseridas na MZ2 
(Macrozona de Adensamento Secundário) (Figura 4.3.7.a). Já no que tange ao tipo de uso, 
a área urbana da APA Lajeado abrange Zonas tipo Z2, Z5, Z6 e Z7. 

Para as áreas urbanas com ocupação consolidada até maio de 2012, as especificações 
relativas à delimitação de APP foram definidas pelos Arts. 2º e 3º da Lei n°4.771/65 - Código 
Florestal e, supletivamente, na Medida Provisória Nº. 2.166-67/01, na Resolução CONAMA 
Nº. 303/02 e na Resolução CONAMA Nº. 302/02. 

Área Rural 

Além do Decreto de criação da APA,  a Lei n°12.651/2012 e a Medida Provisória 
n°571/2012, são os outros diplomas que impõem limitações à ocupação, sobretudo 
mediante o estabelecimento de critérios e parâmetros para delimitação de Áreas de 
Preservação Permanente (APP). 

A Lei Federal n°12.651/12 considera de preservação compulsória as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas em área de preservação permanente. De qualquer 
forma, entende-se que a ausência de vegetação nativa não elimina ou limita a restrição à 
interferência em APP, uma vez que sua “função é de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

No caso específico da APA do Lajeado, cujos fundos de vale são caracterizados 
essencialmente por veredas: “fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, 
usualmente com palmáceas, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies 
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arbustivo-herbáceas; (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 2012), se constitui 
área de preservação permanente em faixa marginal, em projeção horizontal, conforme Lei 
n°12.651/12, Art. 61-A e Inciso IV, § 7º, Incisos I e II - com largura mínima de 30 metros, 
para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais (Incluído pela Medida 
Provisória nº 571, de 2012) e 50 metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) 
módulos fiscais (Incluído pela Medida Provisória nº 571, de 2012), a partir do limite do 
espaço brejoso e encharcado. 

Vale ainda salientar no tocante as Áreas de Preservação Permanente a Lei n°12.651/2012, 
Art. 4o e Incisos I a IV e XI que estabelece as larguras mínimas para as faixas marginais de 
qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em zonas rurais ou 
urbanas. 

Em conjunto, as Áreas de Preservação Permanente no território da APA somam 
aproximadamente 2,28Km². 

Fora de APP, constam restrições nos Incisos I a V, VII e IX,  do Artigo Art. 6o   da Lei 
n°12.651/12, que considera, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou 
outras formas de vegetação. 

No que tange as formações florestais que abrigam espécies da flora em perigo de extinção, 
a legislação determina que a lista de espécies da Flora Brasileira ameaçada de extinção 
deverá ser avaliada e respeitada, quando houver a necessidade de supressão de 
vegetação. De acordo com o levantamento florístico realizado, verificou-se que duas 
espécies encontram-se na lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2007), 
porém na lista oficial das espécies da Flora Brasileira (2008), não consta nenhuma espécie 
registrada no presente levantamento. Cabe ainda observar a legislação estadual 
RESOLUÇÃO SEMAC n.008, de 31 de maio de 2011, em seu Art. 44, Parágrafos 1º ao 5º e 
Incisos I a IX do Art. 3º. 

As restrições levantadas na Lei Federal n°12.651/2012 e Medida Provisória n°571/2012, e 
no Decreto que institui a APA do Lajeado são espacializadas na Figura 4.3.7.a.

A Reserva Legal conforme Lei Federal n°12.651/2012 é definida em seu Art. 3º, Inciso III, 
como: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa e sua extensão definida no Art. 12°, Inciso II em 20% da área total 
da propriedade rural. 

No que se refere ao cumprimento do que estabelece a Lei n°12.651/2012 em relação à 
averbação de 20% da propriedade a título de Reserva Legal, cumpre observar que não foi 
possível avaliar a situação atual das propriedades rurais localizadas na APA.  

Controle Social 

No processo de elaboração do Plano de Manejo da APA foi preparada uma lista de 
organizações sociais que se constituem em partes interessadas para efeito de consultas 
públicas. A relação dessas entidades é apresentada no Anexo 8.
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5.0
Análise Integrada

5.1
Unidades de Terrenos: Condicionantes Abióticos dos 
Ecossistemas Terrestres 

Para se definir os sistemas de terrenos e estabelecer os atributos abióticos, dos principais 
ecossistemas terrestres que caracterizam a bacia do Córrego Lajeado foram analisados 
dados de relevo, substrato rochoso e solo da área de estudo. 

A área de estudo está inserida na grande unidade de relevo Planalto Central da Bacia do 
Paraná (IBGE 1993), denominado também de Planalto de Maracaju – Campo Grande 
(RADAMBRASIL, 1982), que é caracterizada pela presença de relevos do tipo: Colinas 
amplas e Planícies fluviais. 

O Córrego Lajeado e seus afluentes cortam rochas sedimentares (Formação Bauru) e 
ígneas básicas (Formação Serra Geral) mesozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná e 
sedimentos aluviais restritos aos canais fluviais. Essas unidades litoestratigráficas são 
constituídas por tipos litológicos de diferentes composições, textura, potencial mineral e 
comportamentos geotécnicos, que são descritas nas Unidades de Terrenos.  

Condicionados pelos diferentes tipos de rochas, relevos e pelas condições climáticas 
cenozóicas ocorre na bacia do Córrego Lajeado: Neossolo Quartzarênico (Areia Quartzosa), 
Latossolo Vermelho (típico ou distroférrico), Neossolo Quartzarênico hidromórfico ou glêico, 
e eventualmente Neossolo Flúvicos (Solos Aluviais). 

No que se refere aos Sistemas Fisionômicos – ecológicos á área esta inserida em uma Zona 
de Tensão Ecológica Savana Arbórea Densa / Floresta Estacional, havendo na área o 
predomínio de pastagem e apenas pequenos remanescentes de Savana Arbórea Densa, e 
Formações Pioneiras fluviais arbustivas com palmeiras e herbáceas. 

Com base nesses elementos foram diferenciadas, na bacia do Córrego Lajeado, três (3) 
Unidades de Terrenos, que foram denominadas com base no relevo, e são apresentadas na 
Tabela 5.1.a  e  no Mapa de Unidades de Terrenos. 

Tabela 5.1.a
Quadro das relações entre tipos de terrenos e os sistemas fisionômicos – ecológicos, 
que ocorrem nas Cabeceiras da Bacia Hidrográfica do Córrego Lajeado. Elaborado 
com base em dados do RADAMBRASIL (1982) e dados de campo 

Unidades de Terreno
Relevo 

Substrato Rochoso e Solos Sistemas
Fisionômicos – ecológicos 

COLINOSOS
ARENOSOS 

COLINAS AMPLAS 

Arenitos finos a muito finos, com matriz argilosa e por 
vezes com cimentação carbonática, sendo comum à 
presença de lentes conglomeráticas com seixos de 
quartzo arredondados (a) 

NEOSSOLO QUATZARÊNICO Órtico típico, A 
moderado ou fraco e LATOSSOLO VERMELHO 
Distrófico típico, textura média. 

Predominam pastagens 
plantadas que formam mosaico 

com fisionomias dos tipos 
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Tabela 5.1.a
Quadro das relações entre tipos de terrenos e os sistemas fisionômicos – ecológicos, 
que ocorrem nas Cabeceiras da Bacia Hidrográfica do Córrego Lajeado. Elaborado 
com base em dados do RADAMBRASIL (1982) e dados de campo 

Unidades de Terreno
Relevo 

Substrato Rochoso e Solos Sistemas
Fisionômicos – ecológicos 

COLINOSOS
ARGILOSOS 

COLINAS AMPLAS

Derrames basálticos de coloração cinza a negra, 
textura afanítica, sendo formados por labradorita 
zonada, clinopiroxênios e acessórios (b). 

Latossolo Vermelho Distrófico típico e Distróférrico 
textura argilosa ou muito argilosa. 

savânicos, campestres e 
florestais que representam 
área de Tensão Ecológica 
Contato Savana Arbórea 

Densa – Floresta Estacional  

PLANÍCIES FLUVIAIS 

Sedimentos de aluviões constituídos por níveis de 
areia fina, argilas e siltes com eventuais camadas de 
cascalho, de cor bege acinzentada a cinza escuro, 
rica em matéria orgânica. 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO hidromórfico ou 
glêico, e eventualmente NEOSSOLO FLÚVICOS 
(Solos Aluviais), todos de textura dominantemente 
arenosa. 

Formações Pioneiras fluviais 
arbustivas com palmeiras 

herbáceas 

Os terrenos que constituem a APA Lajeado embora tenham baixa inclinação apresentam 
susceptibilidade alta à erosão nos solos superficiais e sub-superficiais, que é intensificada 
pelas diferentes atividades antrópicas, tendo como conseqüência o assoreamento dos 
canais fluviais e a degradação dos recursos hídricos.  

Colinosos arenosos 

Os terrenos Colinosos arenosos em que está inserida a bacia do Córrego Lajeado e de seu 
afluente córrego Lajeadinho constituem terrenos suaves ondulados que se desenvolvem no 
divisor de águas da bacia hidrográfica, onde predominam áreas de pastagens com 
pequenos remanescentes de Savana Arbórea Densa. Esses terrenos têm sua origem 
associada à dissecação de uma antiga superfície de aplanamento (Fotos 25 a 28 – Anexo 
3).

Os terrenos Colinosos arenosos têm amplitudes de 50 a 100m e encostas muito longas e de 
baixa inclinação. Nesses terrenos predominam arenitos finos a muito finos, com matriz 
argilosa e por vezes com cimentação carbonática, podendo ocorrer lentes conglomeráticas 
com seixos de quartzo arredondados.  

A predominância de arenitos condiciona a presença de grandes extensões de NEOSSOLO 
QUATZARÊNICO Órtico típico, A moderado ou fraco, na bacia do Córrego Lajeado, sendo 
que o LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura média, tem ocorrência 
condicionada pela zona de contato com as rochas básicas. Os principais atributos destes 
terrenos estão apresentados na Tabela 5.1.b.

Os terrenos Colinosos arenosos são frágeis apresentam processos de erosão laminar e em 
sulcos ocorrem de modo generalizado e com intensidade média a alta, sendo freqüentes as 
boçorocas e o assoreamento intenso dos canais fluviais. Esses processos se intensificam 
quando da remoção do solo superficial devido à aração, a obras de terraplenagem, e as 
obras de drenagem associadas ao sistema viário que provocam a concentração do 
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escoamento superficial que ganha grande velocidade e poder erosivo devido à extensão das 
encostas. 

Nessa unidade de terreno, os solos apresentam forte limitação ao uso agrícola intensivo, 
sob condição natural, devido às extensas e contínuas áreas muito arenosas. Os Solos 
arenosos, (Neossolo Quartzarênico) são ácidos e de baixa fertilidade química, tem um perfil 
com espessura de 2m, apresentam baixa capacidade de retenção de água (em torno de 100 
mm de água disponível). O caráter distrófico destes solos exige para sua utilização 
fertilização intensiva, corretiva e de manutenção. 

Nas circunstâncias atuais, o potencial máximo de utilização agronômico (em grandes 
extensões) é com pastagens artificiais e plantio de florestas comerciais de eucalipto. Caso 
haja a disponibilidade de capital, de tecnologia e culturas adaptáveis ao clima da região, a 
princípio não há impedimento à introdução de novas culturas, sejam estas perenes 
(fruticultura) ou semi-perenes (cana-de-açúcar), ou anuais (soja). 

A presença de solos mais férteis e argilosos, devido a sua ocorrência restrita não altera de 
modo significativo às características destes terrenos, ocorrendo localmente uma maior 
aptidão para o uso agrícola. Contudo, é importante reiterar que os sistemas de produção 
agronômica devem obedecer rigorosamente as limitações da capacidade de suporte de 
solos arenosos e, principalmente instalar um sistema de manejo de solo que contemple: o 
plantio direto / cutivo mínimo, o planejamento viário integrado com sistema de drenagem de 
vicinais, e cobertura permanente do solo. É importante também considerar o cuidado 
extremo no eventual uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos para se evitar a poluição 
das águas superficiais e subterrâneas, principalmente tendo em vista a aptidão principal da 
APA que é a produção de água para abastecimento de Campo Grande.  

Colinosos argilosos

Os terrenos Colinosos argilosos se diferenciam pela presença de susbstrato rochoso 
constituído por derrames basálticos de coloração cinza a negra, textura afanítica, 
geralmente muito fraturado, formados por labradorita zonada, clinopiroxênios e acessórios, 
sobre os quais se desenvolve LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura argilosa 
ou muito argilosa (Fotos 29 e 30 – Anexo 3).

Embora na área da APA do Lajeado esses terrenos ocupem apenas o terço inferior dos 
vales dos córregos Lajeado e Lajeadinho, eles constituem extensas áreas na bacia do Rio 
Anhanduí.

Os solos de textura argilosa que constituem os terrenos Colinosos argilosos, quando da 
remoção do solo superficial devido à aração, a obras de terraplenagem, e as obras de 
drenagem associadas ao sistema viário, minimizam a ação dos processos de erosão laminar 
e em sulcos, que ocorrem de modo ocasional e com intensidade baixa, conforme descrito na 
Tabela 5.1.c.

Nesses solos argilosos e mais férteis, o potencial máximo de utilização agronômico (em 
grandes extensões) é com pastagens artificiais, é o plantio de florestas comerciais de 
eucalipto, havendo atualmente o cultivo de capineiras, e lavouras de grãos para o criatório 
local.  
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Tabela 5.1.b
Quadro das características e atributos da Unidade de Terreno: Colinosos arenosos, 
que constituem a APA de Lajeado 

COLINOSOS ARENOSOS 

RELEVO
Colinas Amplas  

Amplitude: 30 a 85 m 
Comp. Rampa:1000 a 2600 m 

Inclinação: 2 % a 6 % 
Altitudes: 560 a 620 m 

Topos convexos amplos. Perfis de vertentes 
contínuos retilíneos e longos. Vales erosivos e 
bem marcados no relevo. O padrão de drenagem 
é sub-dendrítico de baixa densidade. 

SUBSTRATO 
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E 
COBERTURAS 

Arenitos finos a muito finos, com matriz argilosa e por vezes com cimentação 
carbonática, e lentes conglomeráticas com seixos de quartzo arredondados são 
predominantes (a)

UNIDADES DE 
SOLOS 

NEOSSOLO QUATZARÊNICO Órtico típico, A moderado ou fraco e LATOSSOLO 
VERMELHO Distrófico típico, textura média.

DINÂMICA 
SUPERFICIAL 

Erosão laminar e em sulcos generalizadas de intensidade média a alta, sendo freqüentes 
as boçorocas. 
Predominam processos de drenagem sub-superficiais verticais. 

COBERTURA 
FLORESTAL  

Pastagens e pequenos remanescentes de Savana Arbórea Densa  

POTENCIALIDADES 

Terras aptas para a agricultura, pecuária e silvicultura mas que necessitam de práticas 
complementares de melhoramento correção e fertilização: intensiva, corretiva e de 
manutenção. 
Aqüífero Bauru contínuo, de porosidade primária e boa permeabilidade, heterogêneo, 
anisotrópico, com boa potencialidade de explotação.

RESTRIÇÕES

Susceptibilidade a erosão laminar, em sulcos quando da remoção do solo superficial 
devido à aração, a obras de terraplenagem ou a obras de drenagem que provocam a 
concentração do escoamento superficial. 
Solos de baixa fertilidade, problemas de toxidez por alumínio, baixa capacidade de 
retenção de umidade e de fertilizantes aplicados.  
Vulnerabilidade do aqüífero moderada.

DIAGNÓSTICO 
E QUALIDADE 
AMBIENTAL 

Terreno muito sensível a interferências antrópica 
Predominam áreas de atividade agropecuária e com pequenos remanescentes de 
vegetação nativa alteradas. 

OCORRENCIA  . Predominam nos divisores de água da bacia hidrográfica do córrego Lajeado

Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre em vários 
locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo comum a sua presença. 
Intensidade dos processos: baixa, média e alta.
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Tabela 5.1.c 
Quadro das características e atributos da Unidade de Terreno: Colinoso argilosos, 
que constituem a APA de Lajedo 

COLINOSOS ARGILOSOS

RELEVO
Colinas Amplas  

Amplitude: 30 a 85 m 
Comp. Rampa:1000 a 2600 m 

Inclinação: 2 % a 6 % 
Altitudes: 560 a 620 m 

Topos convexos amplos. Perfis de vertentes 
contínuos retilíneos e longos. Vales erosivos e 
bem marcados no relevo. O padrão de drenagem 
é sub-dendrítico de baixa densidade. 

SUBSTRATO 
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E 
COBERTURAS 

Derrames basálticos de coloração cinza a negra, textura afanítica, formados por 
labradorita zonada, clinopiroxênios, e acessórios, ocorrem de modo restrito (b) 

UNIDADES DE 
SOLOS 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura argilosa ou muito argilosa 

DINÂMICA 
SUPERFICIAL 

Erosão laminar e em sulcos ocasional de intensidade baixa.  
Predominam processos de drenagem sub-superficiais verticais. 

COBERTURA 
FLORESTAL  

Pastagens e pequenos remanescentes de Savana Arbórea Densa  

POTENCIALIDADES 

Terras aptas para a agricultura, pecuária e silvicultura mas que necessitam de práticas 
complementares de melhoramento correção e fertilização: intensiva, corretiva e de 
manutenção. 
Aqüífero Serra Geral fissurado, descontínuo, anisotrópico e de comportamento 
extremamente heterogêneo, com média a baixa potencialidade de explotação. 

RESTRIÇÕES

Susceptibilidade baixa a erosão laminar, em sulcos quando da remoção do solo 
superficial devido à aração, a obras de terraplenagem ou a obras de drenagem que 
provocam a concentração do escoamento superficial. 
Solos de elevada macro porosidade e taxa de infiltração, baixa fertilidade, problemas de 
toxidez por alumínio, alta capacidade de retenção de umidade e de fertilizantes 
aplicados.  
Vulnerabilidade do aqüífero baixa. 

DIAGNÓSTICO 
E QUALIDADE 
AMBIENTAL 

Terreno pouco sensível a interferências antrópica 
Predominam áreas de atividade agropecuária e com pequenos remanescentes de 
vegetação nativa alteradas. 

OCORRENCIA  Na porção inferior das encostas, ao longo do fundo dos vales dos córregos Lajeado e 
Lajeadinho. 

Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre em vários 
locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo comum a sua presença. 
Intensidade dos processos: baixa, média e alta.

Planície Fluvial 

As planícies fluviais na APA Lajeado apresentam larguras variáveis de 10 a 200 m e são 
geralmente contínuas ao longo dos córregos Lajeado e Lajeadinho.  

As planícies fluviais, caracterizadas na Tabela 5.1.d e mostradas nas Fotos 17 e 18 do 
Anexo 3, são constituídas predominantemente por areia fina a muito fina, silte, argila e 
matéria orgânica, além de camadas de cascalho, na base da seqüência. Sobre esses 
materiais se desenvolvem NEOSSOLO QUARTZARÊNICO hidromórfico ou glêico e, 
eventualmente, NEOSSOLO FLÚVICOS (Solos Aluviais). Todos estes de textura 
dominantemente arenosa, que são colonizados por Formações Pioneiras fluviais arbustivas 
como palmeiras (buritis) e herbáceas. 
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Os canais fluviais geralmente cortam os sedimentos das planícies, sendo freqüente a 
presença de soleiras em rocha sã e/ ou alterada.  

Esses terrenos planos apresentam sérios problemas à ocupação associados às enchentes 
sazonais, ao entalhe vertical e lateral dos canais fluviais, ao assoreamento e a sua 
susceptibilidade a contaminação, devido a pouca profundidade do lençol freático (Fotos 08 
e 09 – Anexo 3).

A presença de inúmeros focos de erosão nas estradas e nas encostas, onde se tem 
implantação de loteamentos, geralmente provoca assoreamento dos canais fluviais e das 
nascentes. Essa ocorrência propicia o aterramento das planícies e alagadiços, que acabam 
comprometendo o escoamento fluvial e a oferta de água na APA. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se à implantação de sistemas viários no fundo dos 
vales, que além do aterramento das planícies de inundação provocam assoreamento e 
alagamentos, o que traz conseqüências como a morte da vegetação e a supressão das 
Áreas de Preservação Permanentes.

Tabela 5.1.d 
Quadro  das características e atributos do Tipo de Terreno: Planícies Fluviais que 
ocorrem na bacia do Córrego Lajeado 

PLANÍCIES FLUVIAIS ALAGADIÇAS

RELEVO
Planícies Fluviais  
Inclinação: < 1% 

Altitudes Variáveis 

Terrenos planos formados pela planície de inundação, 
contendo ainda brejos e alagadiços.  

SUBSTRATO 
ROCHOSO,
SEDIMENTOS E 
COBERTURAS 

Sedimentos de aluviões constituídos por níveis de areia fina, argila e silte com eventuais 
camadas de cascalho, de cor bege acinzentada a cinza escuro, rica em matéria orgânica.

ASSOCIAÇÕES DE 
SOLOS 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO hidromórfico ou glêico, e eventualmente NEOSSOLO 
FLÚVICOS (Solos Aluviais), todos de textura dominantemente arenosa. 

DINÂMICA 
SUPERFICIAL 

Inundações periódicas nas planícies e dos alagadiços, deposição de finos e matéria 
orgânica por decantação durante as cheias.  
Solapamento são freqüentes e de baixa intensidade nas margens da planície e dos 
baixos terraços. No período de estiagem as margens da planície são estáveis. 

COBERTURA 
FLORESTAL  

Formações Pioneiras fluviais arbustivas com palmeiras e herbáceas. 

POTENCIALIDADES Áreas de Preservação Permanente (APP) para abrigo e proteção da fauna e da flora 
silvestre e como ambiente para recreação e lazer. 
Aqüífero livre e freático, com boa potencialidade de explotação. 

RESTRIÇÕES

Enchentes anuais, alagadiços e solos moles, erosão lateral e vertical do canal e das 
margens, deposição de finos durante as enchentes, estabilidade precária das paredes de 
escavação, recalque de fundações, danificação das redes subterrâneas por recalque. 
Freático elevado e Vulnerabilidade do aqüífero a contaminação é alta. 
Áreas favoráveis ao assoreamento 
Áreas de Preservação Permanente (APP)  

DIAGNÓSTICO 
E QUALIDADE 
AMBIENTAL 

Terreno muito sensível a interferências antrópica. 
Associam-se áreas de vegetação nativa alterada, áreas em processo de regeneração, e 
setores com assoreamentos intensos. 

OCORRENCIA Ao longo dos canais fluviais da bacia do Córrego Lajeado. 
Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. Freqüente - ocorre em vários 
locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - ocorre em muitos locais sendo comum a sua presença. 
Intensidade dos processos: baixa, média e alta.



APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          132

5.2
Quadro Tendencial 

As tendências de crescimento para o Município de Campo Grande apontam para uma taxa 
de crescimento geométrico anual de 2,12% para os anos entre 2008 e 2018, e de cerca de 
1,21% para o período entre 2018 e 2028 (estimativa sobre projeções do IBGE). Assim, de 
747.189 habitantes estimados para 2008, o município passaria a ter 1.039.209 habitantes no 
horizonte de 20 anos. Ainda segundo estimativas, em 2008, a população urbana 
corresponde a 98,9% da população total, passando a 99,2% no ano de 2028.  

Por se tratar de uma área de expansão ainda não consolidada, com loteamentos recém 
implantados e outros em implantação, as taxas de crescimento para os setores urbanos da 
APA não devem seguir as tendências observadas para a totalidade do Município. Já os 
setores rurais tendem a ter um crescimento populacional mais semelhante ao observado 
para o total do município. 

De acordo com os critérios estabelecidos para a realização do diagnóstico, que considera as 
informações fornecidas pela Contagem IBGE 2007, e o total de população, de acordo com o 
percentual ocupado por cada setor com relação aos limites da APA, a população inicial 
considerada para o efeito da presente análise é de 19.959 pessoas. Para estimar as 
tendências de crescimento nos setores abrangidos pela APA Lajeado, foram consideradas 
três hipóteses, as quais foram analisadas comparativamente.  

A primeira hipótese parte do princípio que as taxas de crescimento dos setores abrangidos 
pela APA seguem o padrão observado para o restante do município de Campo Grande. 
Assim, num horizonte de 20 anos, a população residente na APA passaria a ser de 42.736 
habitantes, sendo 41.852 na área urbana e 884 na área rural. 

A segunda hipótese considera um projeção de 60.186 habitantes em 20 anos, tomando 
como base os números observados entre o Censo IBGE 2000 e a Contagem IBGE 2007 
para os setores periféricos do município que apresentaram maior crescimento, verificando-
se uma tendência de 3,42% de crescimento geométrico anual para os setores urbanos, e 
0,22% para os rurais. Assim, projetando-se essa taxa para um horizonte de 20 anos, tem-se 
em 2028 uma população de 60.186 habitantes nas parcelas dos setores abrangidas pela 
APA, sendo 58.964 em áreas urbanas e 1.222 em área rural. 

A terceira hipótese considera a situação de ocupação plena, tomando-se como o grau 
máximo de ocupação passível de ser atingido por cada setor, os núcleos consolidados de 
cada tipo de zona. Neste caso, considera-se o zoneamento contido nas Leis 
Complementares relativas ao Uso e Ocupação do Solo - n°74/2005, n°76/2005, n°96/2006, 
n°107/2007 e n°115/2008. 

Assim, definiu-se para aqueles setores inseridos na Zona tipo Z5, a densidade máxima de 
120 habitantes por hectare, para as zonas tipo Z6, 100 habitantes por hectare e para as 
zonas tipo Z7, 163 habitantes por hectares. A Z5 tem como referência o setor base 120030, 
a Z6 considera um valor estimado, pois o único setor abrangido por essa zona possui 
grandes vazios e glebas ainda não parceladas e a Z7 tem como referência o setor base 
120009.
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A partir da hipótese de máxima saturação, estima-se que na situação de ocupação plena 
dos setores urbanos, a população chegaria a 249.947 pessoas, o que implicaria num 
adensamento quase seis vezes superior àquele considerado na primeira hipótese, e quatro 
vezes superior àquele considerado na segunda hipótese.  

Segundo as tendências observadas, o grau máximo de saturação não deverá ser atingido 
em um horizonte próximo. No entanto, é de se considerar o fato de que a atual conjuntura 
de leis permita que tal adensamento seja passível de ser atingido. Assim, sugere-se que os 
índices e usos atualmente permitidos devam ser revistos no futuro visando limitar os 
padrões de ocupação. 
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6.0
Zoneamento Ambiental 
O Zoneamento Ambiental é instrumento de apoio e orientação à gestão das Áreas de 
Proteção Ambiental e demais categorias de Unidades de Conservação, e se constitui em 
uma estratégia de construção de um cenário futuro desejável para a recuperação e 
preservação dos recursos naturais da APA do Lajeado. Tem como principal objetivo 
assegurar a sustentabilidade em quantidade e qualidade dos recursos hídricos utilizados no 
abastecimento público da cidade de Campo Grande. 

A partir da identificação das características dos componentes físicos, bióticos e sociais, bem 
como dos problemas e eventuais conflitos e pressões, o Zoneamento é capaz de fornecer 
orientações e normas gerais e de disciplina do uso dos recursos ambientais bem como do 
uso e ocupação do solo no território delimitado.  

Os critérios utilizados na definição das zonas vão de encontro tanto aos objetivos gerais da 
APA do Lajeado, estabelecidos inicialmente quando da sua criação em 2001 (Decreto N° 
8265), como resultam das características e particularidades dos aspectos ambientais 
estudados.

O Zoneamento Ambiental da APA do Lajeado é constituído por cinco tipos de zonas, sendo 
o cenário desejável sintetizado na Figura 6.0.a. A Tabela 6.0.a registra a área de cada uma 
das zonas definidas. 

Tabela 6.0.a 
Área das Zonas Ambientais na APA do Lajeado 
Zonas Ambientais Área em Hectares (%) 
Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas -
ZCDAU 1.376 26% 

Zona de Controle da Expansão Urbana – ZCEU 614 12% 
Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas -
ZCDAA 2.099 40% 

Zona de Proteção Estratégica – ZPE 1.140 22% 
Total_ 100% 

Zona de Transição Perimetral – ZTP 407 ha* 
*área sobreposta a ZCDAA

Os cinco tipos de zonas definidas são descritas a seguir. Observa-se que as principais 
diretrizes para os programas mencionados serão descritas no Capítulo 8.0 – Programas 
Ambientais.
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Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas - ZCDAU

Definição

Trata-se de área de ocupação dirigida, para a qual há interesse na manutenção dos usos 
urbanos consolidados, desde que atendidos os requisitos que garantam as condições 
ambientais necessárias para a preservação dos mananciais de abastecimento. 

Descrição 

A Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas - ZCDAU abrange 
aproximadamente 1.376 hectares, ou seja, 26% do território da APA do Lajeado, e 
compreende as áreas urbanas consolidadas. 

Está inserida integralmente na Zona Urbana, de acordo com os limites determinados na Lei 
Complementar n 74 de 6 de setembro de 2005 e suas alterações, e abrange zonas do tipo 
Z2, Z5, Z6 e Z7. Encontram-se incluídas nessa zona desmembramentos de glebas 
ocupadas na zona urbana e loteamentos já implantados, mesmo que não ocupados 
integralmente.

Nas áreas de urbanização consolidada, tem-se como resultado a impermeabilização do solo 
e descarga de efluentes. Junto às nascentes, o problema se agrava pelo assoreamento dos 
corpos d’água e potencialização dos processos erosivos.   

Nas áreas menos consolidadas, com ocupação menor que 40% do total de lotes, alguns 
loteamentos não possuem rede de coleta para o tratamento do esgoto, o que, em caso de 
ocupação plena de forma não controlada, pode resultar em despejo de efluentes poluidores 
no lençol freático e cursos d’água. 

Complementarmente, a existência de usos comerciais e de serviços voltados à manutenção 
veicular e abastecimento constitui fator de risco aos mananciais, assim como as atividades 
industriais ali localizadas, as quais, se não devidamente regulamentadas, podem constituir 
danos pelo descarte de resíduos. 

Objetivos

Implantação de ações disciplinares das atividades existentes, buscando conter o avanço de 
usos incompatíveis com a preservação dos recursos naturais da APA Lajeado.  

Normas e Restrições 

Os usos permitidos para a ZCDAU devem ser compatíveis com aqueles listados na Lei 
Complementar N 74 de 6 setembro de 2005 e suas alterações, para as zonas do tipo Z2, 
Z5, Z6 e Z7. Em função dos objetivos desta zona, algumas restrições devem ser feitas, 
buscando diminuir os riscos de eventuais acidentes que resultem na contaminação dos 
recursos hídricos, e assegurar que novos usos não venham a provocar danos ou impactos 
significativos no meio. 

Na solicitação de Licença Prévia para implantação de atividades ou empreendimentos com 
potencial poluidor médio ou alto, independentemente do porte, o empreendedor deverá 
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realizar uma consulta prévia ao Conselho Gestor da APA do Lajeado, o qual emitirá um 
parecer sobre o empreendimento e deliberará sobre a solicitação e emitirá a Carta de 
Anuência, quando couber. Essa consulta deverá ser feita previamente ao início do processo 
junto à Prefeitura Municipal, e tem como finalidade verificar e corrigir eventuais 
incompatibilidades dos usos propostos com relação aos objetivos de preservação da área, 
não necessariamente previstas na legislação municipal. 

Com relação aos usos industriais, comerciais, tanto para o atacado como para o varejo, 
usos de serviços, usos definidos como especiais, usos residenciais, devem ser respeitadas 
as determinações contidas na Lei Complementar N 74 de 6 setembro de 2005 e suas 
alterações e atender as Normas do licenciamento ambiental para as atividades 
potencialmente poluidoras. 

As atividades de suinocultura não serão permitidas e terão um prazo de até 12 meses para 
serem desativadas. 

As atividades de aquicultura não serão permitidas e as existentes terão prazo de até 60 
meses para serem desativadas. Os tanques poderão permanecer como parte da paisagem 
local. 

Não será permitido o lançamento de efluentes provenientes de sistemas de coletas e 
tratamentos de esgotos domésticos, comerciais ou industriais, nos cursos d’água da bacia 
do córrego Lajeado situados a montante do reservatório, destinado à captação de água para 
abastecimento público, exceto, se proveniente da ETA GUARIROBA; 

O efluente da ETA GUARIROBA deverá atender aos padrões de lançamento da 
RESOLUÇÃO CECA n°36/2012. A amostra do efluente deverá ser coletada na caixa de 
saída de efluentes da mesma. 

Em empreendimentos em áreas já parceladas a compensação ambiental para cada espécie 
arbustiva ou arbórea removida com DAP igual ou maior que 15 cm será de 50 árvores 
nativas com fuste de no mínimo 1 metro de altura até a primeira bifurcação. 

Os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras passíveis de compensação 
ambiental deverão remeter os recursos provenientes da compensação ambiental ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e os recursos aplicados em projetos e equipamentos para 
gestão da Unidade de Conservação. 

As diretrizes de conservação ambiental para essa zona deverão ser contempladas pelos 
seguintes programas: 

 P11. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos 
 P12. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas 

Os empreendimentos já implantados que desenvolvem atividades não permitidas, segundo 
a legislação vigente, deverão ser objeto dos seguintes programas: 

 P13. Programa de Monitoramento dos Usos com Elevado Potencial de Contaminação 
 P19. Programa de Adequação e Recuperação da Drenagem Pluvial das Áreas 

Urbanizadas
 P20. Programa de Implantação de Rede Coletora de Esgoto na Área Urbanizada 
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Zona de Controle da Expansão Urbana – ZCEU

Definição

Trata-se de área de ocupação dirigida, para a qual há interesse na consolidação dos usos 
urbanos, desde que atendidos os requisitos que garantam as condições ambientais 
necessárias para a preservação dos mananciais de abastecimento. 

Descrição 

A Zona de Controle da Expansão Urbana - ZCEU corresponde a 12% do território da APA, 
com 614 hectares, e compreende as áreas urbanas não consolidadas, englobando os vazios 
urbanos e loteamentos em processo de licenciamento. Também está inserida integralmente 
na Zona Urbana, de acordo com os limites determinados na Lei Complementar N 74 de 6 de 
setembro de 2005 e suas alterações, e abrange parcialmente a zona do tipo Z5. 

A ocupação dessas áreas, se não controlada, pode contribuir para o aumento dos processos 
erosivos e de assoreamento dos corpos d’água, aumento do despejo de efluentes tóxicos, e 
avanço da impermeabilização do solo.

Objetivos

Controle da implantação de novos empreendimentos, e adequação dos requisitos de uso e 
ocupação, buscando conter o avanço de atividades incompatíveis com a preservação dos 
recursos naturais da APA Lajeado.  

Normas e Restrições 

Na solicitação de Licença Prévia para implantação de atividades ou empreendimentos com 
potencial poluidor médio ou alto, independentemente do porte, o empreendedor deverá 
realizar uma consulta prévia ao Conselho Gestor da APA do Lajeado, o qual emitirá um 
parecer sobre o empreendimento e deliberará sobre a solicitação, que quando couber, 
emitirá a Carta de Anuência. Essa consulta deverá ser feita previamente ao início do 
processo junto à Prefeitura Municipal, e tem como finalidade verificar e corrigir eventuais 
incompatibilidades dos usos propostos com relação aos objetivos de preservação da área, 
não necessariamente previstas na legislação municipal. 

Os usos permitidos para a ZCEU devem ser compatíveis com aqueles listados na Lei 
Complementar N 74 de 6 de setembro de 2005 e suas alterações para a zona do tipo Z5.  

Os empreendimentos de qualquer natureza a serem aprovados para a área devem 
apresentar soluções próprias para o aumento da permeabilidade e escoamento de água 
pluvial, seja por meio da alteração dos índices urbanísticos, seja pela implantação de 
mecanismos de controle, tais como instalação de caixas de retenção hídrica ou 
equipamentos similares.  

Deve-se vincular a aprovação de novo parcelamento do solo à implantação de infraestrutura 
completa de saneamento básico. 
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As atividades de suinocultura não serão permitidas e terão um prazo de até 12 meses para 
serem desativadas; 

As atividades de aquicultura não serão permitidas e as existentes terão prazo de até 60 
meses para serem desativadas. Os tanques poderão permanecer como parte da paisagem 
local; 

Não será permitido o lançamento de efluentes provenientes de sistemas de coletas e 
tratamentos de esgotos domésticos, comerciais ou industriais, nos cursos d’água da bacia 
do córrego Lajeado situados a montante do reservatório destinado à captação de água para 
abastecimento público, exceto, se proveniente da ETA GUARIROBA; 

Os novos loteamentos deverão ter lotes com área mínima de 450m². 

A área permeável do lote não poderá ser inferior a 25%. 

Os loteamentos somente serão aprovados caso contemple, no mínimo, as seguintes 
infraestruturas: 

 Abastecimento de água; 
 Rede coletora de esgoto; 
 Rede de galeria de águas pluviais; 
 Pavimentação com piso permeável ou sistemas de drenagem que permitam a 

infiltração da água no solo; 
 Arborização viária deverá ser implantada de acordo com Plano Diretor de Arborização 

Urbana (PDAU); 

O lançamento do sistema de drenagem de águas pluviais nos cursos d’água da APA terá 
vazão máxima de 28 l/s/ha, reservatórios de detenção ou de infiltração e dissipadores de 
energia; 

Os novos parcelamentos/loteamentos, com lotes de até 1.000m², terão que adotar um 
reservatório de detenção/infiltração de águas pluviais de no mínimo 2m³. 

Para novos parcelamentos localizados juntos a ZPE o município de Campo Grande no que 
tratar das áreas de domínio público, conforme Lei n°6.766/79 e suas alterações e de acordo 
com o Decreto nº8.265, de 27 de julho de 2001, que institui a UC. Poderá aceitar do 
montante das áreas destinadas à doação de 30% a 50% de áreas na ZPE, de até 30% em 
remanescentes de vegetação nativa, nos seus vários estágios sucessionais e de até 30%, 
em áreas estratégicas para a implantação de equipamentos urbanos. 

Para novos parcelamentos em áreas que não contenham ZPE, o município de Campo 
Grande, no que tratar das áreas de domínio público, conforme Lei n°6.766/79 e suas 
alterações e de acordo com o Decreto nº 8.265, de 27 de julho de 2001, que institui a UC., 
poderá aceitar do montante das áreas destinadas à doação de 30% a 50% da área, em 
remanescentes de vegetação nativa nos seus vários estágios sucessionais e de 50% a 70%, 
em áreas estratégicas para a implantação de equipamentos urbanos. 

As áreas situadas na ZPE, pertencentes à ZCEU, ZCDAA ou ZTP serão objeto de 
cercamento por parte de seus respectivos proprietários no prazo de 24 meses, e as áreas 
que não apresentarem cobertura vegetal nativa em estágio inicial de regeneração entrarão 
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em regime de pousio, após o cercamento, por 60 meses, sendo áreas prioritárias para 
intervenção em projetos de restauração ecológica. Após o cercamento da ZPE, não será 
admitido o pastoreio. 

A remoção de espécies arbóreas somente será autorizada após a realização de inventário 
florestal. 

Em empreendimentos em áreas já parceladas, a compensação ambiental para cada espécie 
arbustiva ou arbórea removida com DAP igual ou maior que 15 cm será de 50 árvores 
nativas com fuste de no mínimo 1 metro de altura, até a primeira bifurcação. 

Em empreendimentos com novos parcelamentos, a compensação para remoção de 
espécies arbustivas e arbóreas será de 2 hectares para cada hectare suprimido. A 
compensação deverá ocorrer em ZPE mediante PRAD, conforme indicação do órgão 
ambiental.

A Zona de Proteção Estratégica – ZPE localizada nas margens dos cursos d’água, situada 
na Zona de Controle da Expansão Urbana – ZCEU, correspondente a faixa non aedificandi, 
será de 100 metros em toda sua extensão; 

Os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras passíveis de compensação 
ambiental deverão remeter os recursos provenientes da compensação ambiental ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e os recursos aplicados em projetos e equipamentos para 
gestão da Unidade de Conservação. 

As diretrizes de conservação ambiental para essa zona deverão ser contempladas pelos 
seguintes programas: 

 P11. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos 
 P12. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas 
 P19. Programa de adequação e recuperação da drenagem pluvial das áreas 

urbanizadas
 P20. Programa de implantação de rede coletora de esgoto na área urbanizada 

Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas - ZCDAA

Definição

Trata-se de área de ocupação dirigida, que engloba a zona rural da APA Lajeado, 
excetuando-se as áreas abrangidas pelas Zonas de Proteção Estratégica (ZPE).  

Descrição 

A Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas – ZCDAA abrange 
aproximadamente 2.099 hectares, o que representa 40% do território da APA do Lajeado. É 
constituída essencialmente por áreas ocupadas por atividades agrícolas consolidadas, 
destinadas à exploração de atividades agrossilvipastoris, loteamentos de chácaras para fins 
de lazer, incluindo o aeroporto Santa Maria.  
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Na solicitação de Licença Prévia para implantação de atividades ou empreendimentos com 
potencial poluidor médio ou alto, independentemente do porte, o empreendedor deverá 
realizar uma consulta prévia ao Conselho Gestor da APA do Lajeado, o qual emitirá um 
parecer sobre o empreendimento e deliberará sobre a solicitação e emitirá a Carta de 
Anuência, quando couber. Essa consulta deverá ser feita previamente ao início do processo 
junto à Prefeitura Municipal, e tem como finalidade verificar e corrigir eventuais 
incompatibilidades dos usos propostos com relação aos objetivos de preservação da área, 
não necessariamente previstas na legislação municipal. 

Como principais conflitos e impactos observados, verificam-se processos de erosão laminar 
e queimadas ocasionais para renovação de pastagens, bem como isolamentos dos 
fragmentos florestais remanescentes. 

Objetivos

Implantação de ações disciplinares das atividades existentes, bem como controle sobre a 
implantação de novos empreendimentos ou redes de infraestrutura, buscando conter o 
avanço de usos incompatíveis com a preservação dos recursos naturais da APA Lajeado.  

Normas e Restrições 

Para a ZCDAA serão permitidos os usos voltados à agricultura, pecuária, recomposição 
florestal, e silvicultura, excetuando-se as áreas de preservação permanente, pertencentes à 
Zona de Proteção Estratégica - ZPE. Todos os plantios devem estar condicionados ao 
manejo e conservação do solo, de acordo com programa de boas práticas agrícolas.  

Nesta zona, os seguintes usos e atividades devem ser restringidos: 

 Extração mineral; 
 Atividade industrial; 
 Deposição de resíduos domésticos ou industriais; 
 Agricultura com utilização de agrotóxicos enquadrados nas categorias toxicológicas I e 

II, segundo o Decreto Federal Nº 4074/2002; 
 Suinocultura e Aquicultura; 
 Novos parcelamentos do solo (loteamentos rurais). 

A execução de projetos de infraestrutura de utilidade pública fica restrita à aprovação pelo 
Conselho Gestor da APA, devendo ser submetidos a processo de licenciamento ambiental 
pelo órgão competente.

No caso específico da agricultura e da pecuária, deve ser vetado o uso do fogo como 
técnica para limpeza do terreno, de renovação de pastagens e de preparo do plantio, ou 
ainda como auxílio ou facilitação da colheita. 

Fica vetada também a aplicação aérea de agrotóxicos em todas as áreas com atividades 
agrícolas no interior da APA. 

As atividades de suinocultura não serão permitidas e terão um prazo de até 12 meses para 
serem desativadas. 
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As atividades de aquicultura não serão permitidas, e as existentes terão prazo de até 60 
meses para serem desativadas. Os tanques poderão permanecer como parte da paisagem 
local. 

O remanescente de vegetação nativa nos seus vários estágios sucessionais está 
enquadrado como pertencente à ZPE e sua supressão parcial ou total está proibida, exceto 
nos lotes pertencentes aos Sítios Santa Maria e demais porções de terra com área de até 
um Módulo Fiscal, que não houve uso e ocupação anterior à publicação do Plano de 
Manejo. A vegetação nativa que ocupar integralmente a área do imóvel será passível de 
avaliação individual e a possibilidade de supressão não poderá ultrapassar 40% do 
remanescente, estando condicionada a análise, deliberação e anuência do Conselho 
Gestor.

As atividades e empreendimentos existentes e a se instalarem estão sujeitas a análise, 
deliberação e anuência do Conselho Gestor. 

Para solicitação de averbação da Reserva Legal, exploração ou supressão vegetal junto aos 
órgãos competentes, os proprietários deverão solicitar anuência do Colegiado Gestor da 
APA do Lajeado, visando a locação de reservas inexistentes em áreas estratégicas e a 
conservação e proteção de remanescentes, nos seus vários estágios de sucessão 
ecológica. 

A agricultura e pecuária serão permitidas na ZCDAA, desde que fora dos limites da ZPE, 
conforme este Plano de Manejo. Devem ser obserservadas todas as recomendações do 
Programa de Boas Práticas Agrícolas (P8). 

Os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras passíveis de compensação 
ambiental deverão remeter os recursos provenientes da compensação ambiental ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e os recursos aplicados em projetos e equipamentos para 
gestão da Unidade de Conservação. 

As diretrizes de conservação ambiental para essa zona deverão ser contempladas pelos 
seguintes programas ambientais: 

 P8. Programa de Boas Práticas Agrícolas  
 P11. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos 
 P12. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas 

Observa-se que a eventual mudança do perímetro urbano não deverá alterar os limites ou 
as diretrizes para essa zona. 

Zona de Proteção Estratégica – ZPE

Definição

Trata-se de área de proteção e recuperação, a qual engloba os espaços que devem ser 
protegidos por normas de controle rigorosas, em razão da importância dos sistemas naturais 
existentes para o equilíbrio hidrológico da bacia e manutenção da qualidade da água.  

Descrição 
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A Zona de Proteção Estratégica - ZPE corresponde a 22% do território da APA do Lajeado, 
com 1.140 hectares, e compreendem todas as áreas ou formações úmidas mapeadas, caso 
específico das veredas, buritizais, campos úmidos e planícies fluviais. Compreende também 
fragmentos de vegetação nativa situada fora de Áreas de Preservação Permanente, 
englobando, em alguns casos, áreas de remanescentes, Cerrado e Cerradão.  

Nos setores da ZPE inseridos no interior da ZCDAU, a largura será de 30m ou 50m, 
equivalente ao estabelecido na Lei 4.771/65 Código Florestal e Resoluções CONAMA Nº 
302/02 e 303/02, correspondendo às áreas com ocupação consolidada até maio de 2012. 

Nos setores da ZPE contornados pela ZCEU e ZCDAA, a largura será de 100m em ambas 
as margens, conforme estabelecido na Lei Complementar n°186/2011, relativa ao Uso e 
Ocupação do Solo. Estabelece-se, portanto, que as APP no interior da APA encontram-se 
inseridas na ZPE, sendo sua extensão definida pela legislação pertinente, Lei nº12.651/2012 
e na Medida Provisória nº 571/2012. 

Embora as áreas de remanescentes florestais na APA do Lajeado correspondam a cerca de 
somente 10% da área total, essas formações têm consequentes efeitos sobre a qualidade 
dos recursos hídricos superficiais, além de função no amortecimento de picos de cheia. 
Complementarmente, constituem ambiente essencial para o abrigo e deslocamento de 
diversas espécies da fauna local, sendo os fragmentos existentes na ZCDAA E ZTP 
classificados como ZPE. 

Os principais conflitos e impactos observados nesta zona estão relacionados ao avanço das 
áreas de pastagem sobre áreas úmidas, introdução de espécies exóticas; erosão acelerada 
causada pelo pisoteamento do gado nos pontos de acesso aos cursos d’água, 
assoreamento dos cursos d’água; a supressão de vegetação e alteração da qualidade da 
água.

Objetivos

Proteger e controlar o avanço de atividades em áreas estratégicas para conservação dos 
recursos hídricos e preservação dos recursos naturais da APA Lajeado.

Normas e Restrições 

Na solicitação de Licença Prévia para implantação de atividades ou empreendimentos com 
potencial poluidor médio ou alto, independentemente do porte, o empreendedor deverá 
realizar uma consulta prévia ao Conselho Gestor da APA do Lajeado, o qual emitirá um 
parecer sobre o empreendimento e deliberará sobre a solicitação e emitirá a Carta de 
Anuência, quando couber. Essa consulta deverá ser feita previamente ao início do processo 
junto à Prefeitura Municipal, e tem como finalidade verificar e corrigir eventuais 
incompatibilidades dos usos propostos com relação aos objetivos de preservação da área, 
não necessariamente previstas na legislação municipal. 

Para a zona ZPE permite-se: 

 O uso para captação de água para abastecimento humano e animal; 
 A coleta de produtos não madeireiros;  
 Atividades recreativas e de lazer, tais como pesca artesanal e trilhas ecológicas;  
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 Pesquisas científicas e demais usos e intervenções previstas no Artigo 11º da 
Resolução CONAMA Nº 369/2006, que dispõe sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto em Áreas de Preservação 
Permanente.  

Todas as áreas no interior da ZPE e fora de área de preservação permanente ficam 
declaradas como prioritárias para averbação de reserva legal. Desta forma, toda 
propriedade rural no interior da APA que represente situação irregular, com relação à 
reserva legal, será incentivada a rever essa condição mediante averbação e recomposição 
de área no interior da ZPE. 

Para a zona ZPE proíbe-se: 

 Extração mineral; 
 Exploração de madeira e/ou supressão de vegetação nativa; 
 Introdução ou plantio de espécies exóticas, exceto para projetos de recuperação de 

área degradada; 
 Deposição de resíduos; 
 Lançamento de efluentes domésticos, industriais, ou provenientes de instalações de 

apoio às atividades agropecuárias; 
 Suinocultura, avicultura e aquicultura; 
 Novos parcelamentos do solo (loteamentos rurais); 
 Dessedentação animal no leito dos cursos d’água. 

As atividades de suinocultura não serão permitidas e terão um prazo de até 12 meses para 
serem desativadas. 

As atividades de aquicultura não serão permitidas, e as existentes terão prazo de até 60 
meses para serem desativadas, permanecendo os tanques, como parte da paisagem local. 

Não será permitido o lançamento de efluentes provenientes de sistemas de coletas e 
tratamentos de esgotos domésticos, comerciais ou industriais, nos cursos d’água da bacia 
do córrego Lajeado situados a montante do reservatório destinado a captação de água para 
abastecimento público, exceto, se proveniente da ETA GUARIROBA; 

Nos casos que haja ocupação consolidada em APP como edificações destinadas ao turismo 
rural, ecoturismo e às atividades agrosilvipastoris, até a data de publicação deste Plano, 
serão tratados conforme a Lei nº 12.651/2012 com suas alterações. 

As atividades elencadas no item acima serão permitidas desde que não haja expansão e 
sejam adotadas medidas mitigadoras para atenuar impactos ambientais.

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente – APP deverá atender a legislação 
ambiental vigente. 

Os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, passíveis de compensação 
ambiental, deverão remeter os recursos provenientes da compensação ambiental ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e os recursos aplicados em projetos e equipamentos para 
gestão da Unidade de Conservação. 
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As diretrizes de conservação ambiental para essa zona deverão ser contempladas pelos 
seguintes programas ambientais: 

 P5. Programa de Regularização de Reservas Legais; 
 P6. Programa de Delimitação e Cercamento de APP; 
 P7. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente; 
 P8. Programa de Boas Práticas Agrícolas;  
 P11. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos; 
 P12. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas. 

Observa-se que a eventual mudança do perímetro urbano não deverá alterar os limites ou 
as diretrizes para essa zona. 

Zona de Transição Perimetral – ZTP

Definição

Trata-se de área inserida entre o limite hidrográfico da bacia do córrego Lajeado e o limite 
do perímetro decretado da APA. 

Descrição 

A Zona de Transição Perimetral (ZTP), que representa as áreas inseridas entre o limite 
hidrográfico da bacia do córrego Lajeado e o limite do perímetro decretado da APA, ocupa 
uma área de transição dentro da Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades 
Agrícolas – ZCDAA.  

Conforme verificado nos levantamentos integrantes do presente Plano de Manejo, a 
topografia da APA é em geral relativamente plana, e os limites exatos da bacia de 
contribuição não são sempre identificáveis no terreno. Desta forma, na definição do 
perímetro da APA, procurou-se ir além dos limites hidrográficos, até atingir uma feição física 
claramente identificável no campo. 

Os limites exatos da ZTP deverão ser definidos após a delimitação topográfica precisa da 
bacia hidrográfica, prevista pelo Programa de Demarcação da APA (P3).  

Objetivos

Proibir atividades que gerem lançamentos para o interior da bacia do córrego Lajeado. 

Normas e Restrições 

Nessas áreas não incidirá nenhuma restrição adicional às já constantes na legislação 
incidente sobre a zona rural, com exceção à proibição de atividades que gerem lançamentos 
para o interior da bacia do córrego Lajeado. 

Na solicitação de Licença Prévia para implantação de atividades ou empreendimentos com 
potencial poluidor médio ou alto, independentemente do porte, o empreendedor deverá 
realizar uma consulta prévia ao Conselho Gestor da APA do Lajeado, o qual emitirá um 
parecer sobre o empreendimento e deliberará sobre a solicitação e emitirá a Carta de 
Anuência, quando couber. Essa consulta deverá ser feita previamente ao início do processo 
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junto à Prefeitura Municipal, e tem como finalidade verificar e corrigir eventuais 
incompatibilidades dos usos propostos com relação aos objetivos de preservação da área, 
não necessariamente previstas na legislação municipal. 

Para solicitação de averbação da Reserva Legal, exploração ou supressão vegetal junto aos 
órgãos competentes, os proprietários deverão solicitar anuência do Colegiado Gestor da 
APA do Lajeado, visando a locação de reservas inexistentes em áreas estratégicas e a 
conservação e proteção de remanescentes, nos seus vários estágios de sucessão 
ecológica. 

As atividades de suinocultura não serão permitidas e terão um prazo de até 12 meses para 
serem desativadas. 

Os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, passíveis de compensação 
ambiental, deverão remeter os recursos provenientes da compensação ambiental ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e os recursos aplicados em projetos e equipamentos para 
gestão da Unidade de Conservação.
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7.0
Análise por Microbacias
O território da APA do Lajeado abrange 22 microbacias (MB), dentre as quais 5 são 
pertencentes à área urbana (MB1, MB2, MB3, MB5, MB6), 12 à área rural (MB7, MB10, 
MB11, MB13, MB14, MB15, MB16, MB18, MB19, MB20, MB21, MB22) e 5 possuem áreas 
comuns a ambos os setores (MB4, MB8, MB9, MB12, MB17).  

A classificação da cobertura vegetal utilizada em cada microbacia foi a mesma apresentada 
na seção 4.2.1 (meio biótico – cobertura vegetal), que distingue oito tipos de cobertura 
(Figura 7.0.a): urbana, aeroporto, pastagem, área úmida/vereda, mata ciliar, cerradão, 
cerrado e campo antrópico. Dentre as microbacias pertencentes à área urbana pelo menos 
50% da área total de cada uma das microbacias tem cobertura urbana, estando as áreas 
restantes divididas entre campo antrópico, áreas úmidas/vereda e pastagem. Já em relação 
às microbacias localizadas na área rural, a predominância da cobertura vegetal é de área de 
pastagem. As microbacias que tem porções divididas entre as áreas urbana e rural também 
apresentam predomínio de pastagem, exceto na MB17, na qual 70% da sua área é urbana. 
As microbacias 13 e 22 apresentam 100% da sua área com domínio de pastagem (Figura 
7.0.b).

As categorias de uso do solo utilizadas na análise das microbacias são as mesmas citadas 
anteriormente na Seção 4.3.1. Foram classificados doze usos para a APA do Lajeado 
(Figura 7.0.c): área  verde pública, comércio e serviços, uso especial, indústria de grande 
porte, indústria de médio porte, uso misto, pastagem, residencial multifamiliar, residencial 
unifamiliar, sem uso definido, vazio e vegetação natural. As microbacias MB3 (10 categorias 
de uso), MB4 (10 categorias de uso), MB2 (9 categorias de uso), MB1 (8 categorias de uso) 
e MB9 (8 categorias de uso) foram as que apresentaram as maiores variedades no uso do 
solo. Em contrapartida, as microbacias MB13 e MB22 apresentam 100% da sua área com 
domínio de pastagem (Figura 7.0.d).

As mesmas descrições utilizadas no zoneamento ambiental para área total da APA do 
Lajeado (Seção 6.0) foram utilizadas para análise por microbacias (Figura 7.0.e). As 
categorias de zoneamento tanto da área urbana como da rural dividiram-se entre ZCDAA – 
Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas (56,5% da 
representatividade entre as microbacias), ZCDAU - Zona de Conservação e 
Desenvolvimento das Atividades Urbanas (18,3% da representatividade entre as 
microbacias), ZCEU - Zona de Controle de Expansão Urbana (8,7% da representatividade 
entre as microbacias), ZPE - Zona de Proteção Estratégica (9,2% da representatividade 
entre as microbacias) e ZTP - Zona de Transição Perimetral (7,4% da representatividade 
entre as microbacias), como demostrado na Figura 7.0.f.
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Figura 7.0.b
Distribuição percentual da cobertura vegetal nas microbacias (MB) da APA do Lajeado 
(AU= área urbana, CA= campo antrópico, AUV= área úmida/vereda, MC= mata ciliar, 
CEAO= cerradão, CERR= cerrado, PAS= pastagem, AERO= aeroporto) 
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Figura 7.0.d
Distribuição percentual do uso do solo nas microbacias (MB) da APA do Lajeado (AVP=área 
verde pública, CS=comércio e serviços, ES=uso especial, IGP= indústria de grande porte, 
IMP=indústria de médio porte, MIS=uso misto, PAS=pastagem, RESM=residencial multifamiliar, 
RESU=residencial unifamiliar, SUD=sem uso definido, VAZ=vazio, VN=vegetação natural) 
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Figura 7.0.f 
Distribuição percentual das Categorias do zoneamento nas microbacias (MB) da APA 
do Lajeado. ZCDAA – Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades 
Agrícolas, ZCDAU - Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas, 
ZCEU - Zona de Controle de Expansão Urbana, ZPE - Zona de Proteção Estratégica e 
ZTP - Zona de Transição Perimetral
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Os passivos ambientais avaliados na APA do Lajeado consideraram todas as situações de 
alteração das condições ambientais naturais da região resultantes da implantação do 
sistema viário atual e das demais obras de infra-estrutura urbana existente e/ou das ações 
relacionadas às diferentes atividades e usos relacionados na APA (Anexo 11). Assim 
sendo, nove categorias de passivos foram elencadas:  

1. Erosão laminar e em sulcos; 
2. Assoreamento curso d’água;  
3. Assoreamento de nascente e alagadiços; 
4. Assoreamento e soterramento da vegetação de APP; 
5. Deposição de lixo/entulho; 
6. Contaminação por efluentes e resíduos;  
7. Lançamento de esgoto em nascente; 
8. Lançamento de esgoto em cursos d’água; 
9. Unidades de apoio não recuperadas. 

Foram identificadas quatorze ocorrências agrupadas em quatro conjuntos razoavelmente 
homogêneos, que se caracterizaram pela tipologia, pelo grau de estabilidade e dinâmica 
atual, tipo de diretrizes de recuperação e/ou procedimento de estabilização exigido. Em 
ordem de criticidade, foram reconhecidos os seguintes conjuntos de passivos ambientais:  

 Lançamento de esgoto e contaminação por efluentes e resíduos; 
 Assoreamento; 
 Deposição de lixo e/ou entulho; 
 Unidades de apoio não recuperadas 
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As quatorze ocorrências estão concentradas em nove microbacias (Figura 7.0.g), dentre as 
quais a microbacia MB4, MB2 e MB1 são as mais críticas, por apresentarem o maior 
número de ocorrências, respectivamente.  

A MB4 apresentou erosão laminar e em sulcos, assoreamento de curso d’água, 
assoreamento de nascente e alagadiços, assoreamento e soterramento da vegetação de 
APP, deposição de lixo/entulho, lançamento de esgoto em nascente e lançamento de esgoto 
em cursos d’água. A MB2 apresentou erosão laminar e em sulcos, deposição de 
lixo/entulho, contaminação por efluentes e resíduos, lançamento de esgoto em nascente e 
lançamento de esgoto em cursos d’água. A MB1 apresentou deposição de lixo/entulho, 
contaminação por efluentes e resíduos, lançamento de esgoto em nascente e lançamento 
de esgoto em cursos d’agua. As demais microbacias com ocorrência registrada 
apresentaram basicamente erosão laminar e em sulcos (MB7, MB19), deposição de 
lixo/entulho (MB5, MB11 e MB17) e unidades de apoio não recuperadas (MB7, MB12, 
MB19). 

Em se tratando especificamente dos passivos ambientais da APP (Figura 7.0.h), as 
microbacias MB4 foram as mais atingidas (passivos fotos códigos 4, 5, 6, 8), MB1 (passivos 
foto código 10) e MB2 (passivos foto código 9). 

A Tabela 7.0.a apresenta uma síntese do diagnóstico para as microbacias 

Tabela 7.0.a 
Resumo das características de cobertura vegetal, uso do solo e dos passivos 
ambientais nas 22 microbacias (MB) da APA do Lajeado 

Código Cobertura vegetal 
(Km²) 

Uso do solo 
(Km²) 

Tipos de 
passivos 

Categorias 
zoneamento 

(Km²) 

Área
Total 
(Km²) 

MB1
Área úmida/vereda – 0,14 
Área urbana – 1,37 
Campo antrópico – 0,49 

Área verde pública – 0,04 
Comercio e serviços – 0,07 
Especial – 0,29 
Indústria grande porte – 0,15 
Misto – 0,44 
Residencial multifamiliar – 0,13 
Residencial unifamiliar – 0,29 
Vazio – 0,54 

5,6,7,8 
(Foto 10 do 
Anexo 11)

ZCDAU – 1,63 
ZCEU – 0,29 
ZPE – 0,06 

2

MB2

Área úmida/vereda – 0,44 
Área urbana – 1,48 
Campo antrópico – 0,65 
Mata ciliar – 0,04 

Área verde pública – 0,14 
Comercio e serviços – 0,22 
Especial – 0,22 
Indústria grande porte – 0,03 
Misto – 0,11 
Residencial multifamiliar – 0,0002 
Residencial unifamiliar – 0,52 
Sem uso definido – 0,005 
Vazio – 1,07 

1,5,6,7,8 
(Fotos  2 e 9 
do Anexo 11)

ZCDAU – 1,19 
ZCEU – 1,00 
ZPE – 0,21 

2,61

MB3

Área úmida/vereda – 0,02 
Área urbana – 2,63 
Cerradão – 0,05 
Mata ciliar – 0,21 
Pastagem – 0,49 

Área verde pública – 0,58 
Comercio e serviços – 0,20 
Especial – 0,02 
Indústria grande porte – 0,07 
Indústria médio porte – 0,01 
Misto – 0,76 
Pastagem – 0,02 
Residencial unifamiliar – 1,04 
Vazio – 0,94 
Vegetação natural – 0,01  

-
ZCDAU – 2,06 
ZPE – 0,42 3,40
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Tabela 7.0.a 
Resumo das características de cobertura vegetal, uso do solo e dos passivos 
ambientais nas 22 microbacias (MB) da APA do Lajeado 

Código Cobertura vegetal 
(Km²) 

Uso do solo 
(Km²) 

Tipos de 
passivos 

Categorias 
zoneamento 

(Km²) 

Área
Total 
(Km²) 

MB4

Área urbana  - 2,53 
Campo antrópico – 0,18 
Cerradão – 0,05 
Cerrado – 0,69 
Mata ciliar – 0,20 
Pastagem – 4,40 

Área verde pública – 1,27 
Comercio e serviços – 0,06 
Especial – 0,17 
Indústria médio porte – 0,01 
Misto – 0,24 
Pastagem – 1,73 
Residencial unifamiliar – 2,08 
Sem uso definido – 0,01 
Vazio – 1,82 
Vegetação natural – 0,60 

1,2,3,4,5,7,8 
(Fotos 4 a 8 

do Anexo 11)

ZCDAA – 2,0 
ZCDAU – 2,85 
ZCEU – 2,88 
ZPE – 0,28 

8,05

MB5
Área urbana – 0,38 
Cerrado – 0,02 
Pastagem – 0,22 

Comercio e serviços – 0,01 
Especial – 0,001 
Pastagem – 0,02 
Residencial unifamiliar – 0,26 
Sem uso definido – 0,01 
Vazio – 0,31 

5
(Foto 3 do 
Anexo 11)

ZCDAU – 0,27 
ZCEU – 0,32 0,62

MB6
Área úmida/vereda – 0,08 
Área urbana – 0,40 
Campo antrópico – 0,05 

Área verde pública – 0,02 
Comercio e serviços – 0,01 
Especial – 0,03 
Misto – 0,28 
Residencial unifamiliar – 0,01 
Vazio – 0,18 

-
ZCDAU – 0,35 
ZCEU – 0,16 
ZPE – 0,03 

0,54

MB7 Cerrado – 0,55 
Pastagem – 0,75 

Pastagem – 0,75 
Vegetação natural – 0,55 

1,9
(Foto 14 do 
Anexo 11)

ZCDAA  - 1,29 
ZCEU – 0,02 1,31

MB8
Área urbana – 0,26 
Mata ciliar – 0,09 
Pastagem – 1,09 

Área verde pública – 0,0002 
Comercio e serviços – 0,04 
Indústria grande porte – 0,18 
Pastagem – 1,06 
Vazio – 0,07 
Vegetação natural – 0,09 

-

ZCDAA – 0,90 
ZCDAU – 0,23 
ZCEU – 0,10 
ZPE – 0,20 

1,44

MB9

Área urbana – 1,12 
Campo antrópico – 0,10 
Mata ciliar – 0,21 
Pastagem – 1,96 

Comercio e serviços – 0,16 
Especial – 0,04 
Indústria grande porte – 0,12 
Misto – 0,62 
Pastagem – 1,97 
Sem uso definido  -  0,06 
Vazio – 0,06 
Vegetação natural – 0,21 

- ZCDAA – 2,87 
ZPE – 0,49 3,38

MB10

Aeroporto – 0,17 
Área úmida/vereda – 0,22 
Cerrado – 0,07 
Mata ciliar – 0,14 
Pastagem – 3,10 

Especial – 0,18 
Pastagem –  3,10 
Vegetação natural – 0,42 

- ZCDAA – 2,92 
ZPE – 0,78 3,69

MB11

Aeroporto – 0,49 
Área úmida/vereda – 0,04 
Cerrado – 0,34 
Pastagem – 0,88 

Especial – 0,49 
Pastagem – 0,85 
Vegetação natural – 0,42 

5
(Foto 11 do 
Anexo 11)

ZCDAA – 1,53 
ZPE – 0,22 1,76

MB12
Área urbana – 0,55 
Mata ciliar – 0,06 
Pastagem – 1,08 

Comercio e serviços – 0,16 
Especial – 0,03 
Misto – 0,31 
Pastagem – 1,08  
Sem uso definido – 0,04  
Vegetação natural – 0,06 

9
(Foto 1 do 
Anexo 11)

ZCDAA – 0,56 
ZCDAU – 0,86 
ZPE – 0,27 

1,69

MB13 Pastagem – 0,55 Pastagem – 0,55 - ZCDAA – 0,41 
ZPE – 0,14 0,55

MB14
Área úmida/vereda – 0,11 
Cerradão – 0,14 
Pastagem – 3,05 

Pastagem – 3,03 
Vegetação natural – 0,27 - ZCDAA – 2,75 

ZPE – 0,56 3,30
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Tabela 7.0.a 
Resumo das características de cobertura vegetal, uso do solo e dos passivos 
ambientais nas 22 microbacias (MB) da APA do Lajeado 

Código Cobertura vegetal 
(Km²) 

Uso do solo 
(Km²) 

Tipos de 
passivos 

Categorias 
zoneamento 

(Km²) 

Área
Total 
(Km²) 

MB15

Aeroporto – 0,12 
Área úmida/vereda – 0,09 
Cerradão – 0,09 
Cerrado – 0,09 
Pastagem – 0,69 

Especial – 0,11 
Pastagem – 0,68 
Vegetação natural – 0,29 

- ZCDAA – 0,79 
ZPE – 0,29 1,08

MB16
Área úmida/vereda – 0,04 
Cerrado – 1,26 
Pastagem – 2,08 

Pastagem – 2,06 
Vegetação natural – 1,32 -

ZCDAA – 3,12 
ZPE – 0,26 
ZTP – 0,04 

3,38

MB17 Área urbana – 0,73 
Pastagem  - 0,30 

Comercio e serviços – 0,05 
Especial – 0,03 
Indústria de grande porte – 0,03 
Misto – 0,47 
Pastagem – 0,30  
Vazio – 0,08 

5
(Foto 13 do 
Anexo 11)

ZCDAA – 0,39 
ZCDAU – 0,62 
ZPE – 0,03 

1,03

MB18
Área urbana – 0,60 
Mata ciliar – 0,10 
Pastagem – 3,19 

Comercio e serviços – 0,03 
Especial – 0,01 
Indústria de grande porte – 0,01 
Pastagem – 3,20 
Vazio – 0,54 
Vegetação natural – 0,07 

- ZCDAA – 3,34 
ZPE – 0,51 3,88

MB19
Cerradão – 0,19 
Mata ciliar – 0,03 
Pastagem – 1,47 

Pastagem – 1,46 
Vegetação natural – 0,23 

1,9
(Foto 12 do 
Anexo 11)

ZCDAA – 1,49 
ZPE – 0,21 
ZTP – 0,06 

1,69

MB20
Área úmida/vereda – 0,03 
Cerrado – 0,43 
Pastagem – 4,57 

Pastagem – 4,56 
Vegetação natural – 0,47 -

ZCDAA – 4,90 
ZPE – 0,12 
ZTP – 2,70 

5,03

MB21 Cerradão – 0,10 
Pastagem – 1,08 

Pastagem – 1,08 
Vegetação natural – 0,09 - ZCDAA – 1,16 

ZTP – 1,02 1,18

MB22 Pastagem – 0,68 Pastagem – 0,68 - ZCDAA - 0,69 
ZTP – 0,23 0,68

* Códigos dos tipos de passivos: 1: Erosão laminar e em sulcos; 2: Assoreamento curso d’água; 3: Assoreamento de nascente 
e alagadiços; 4: Assoreamento e soterramento da vegetação de APP; 5: Deposição de lixo/entulho; 6: Contaminação por 
efluentes e resíduos; 7: Lançamento de esgoto em nascente; 8: Lançamento de esgoto em cursos d’agua; 9: Unidades de 
apoio não recuperada. Códigos das categorias de zoneamento: ZCDAA – Zona de Conservação e Desenvolvimento das 
Atividades Agrícolas, ZCDAU - Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas, ZCEU - Zona de Controle de 
Expansão Urbana, ZPE - Zona de Proteção Estratégica e ZTP - Zona de Transição Perimetral. 
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8.0
Programas Ambientais
Com o intuito de cumprir o ordenamento do uso e ocupação do solo propostos pelo 
Zoneamento Ambiental, e atingir os resultados esperados quanto à minimização ou mesmo 
a eliminação de impactos ambientais dentro dos limites definidos para a APA do Lajeado, 
são propostas diversas ações, as quais compõem os Programas Ambientais do Plano de 
Manejo do Córrego Lajeado.

Considerando os diversos aspectos apresentados no Diagnóstico Ambiental (Capítulo 4.0), 
e as especificidades de cada zona delimitada (Capítulo 6.0), o presente Capítulo aponta as 
ações básicas necessárias à construção de um cenário futuro desejável e compatível com 
os objetivos da APA do Lajeado. 

As ações propostas encontram-se organizadas na forma de Programas Ambientais, os quais 
contemplam tanto a implementação de medidas de caráter administrativo e organizacional, 
como ações específicas de recuperação, mitigação e monitoramento de atividades sobre os 
aspectos ambientais. Tais ações constituem um modelo de gestão ambiental que exigirá 
esforços coordenados entre as instituições direta ou indiretamente envolvidas com a gestão 
da APA do Lajeado, dado o caráter técnico de alguns dos Programas Ambientais, que 
compõem o presente Plano de Manejo.  

Tanto a Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de Campo Grande 
como a SEMADUR exercerão o importante papel de catalisadores de todo o processo de 
implantação e execução dos Programas Ambientais propostos, uma vez que a 
implementação destes demandará experiências e disponibilidade de recursos humanos 
especializados, organizados em equipes multidisciplinares. Assim, estas participações  
ocorrerão ora prestando apoio técnico, ora gerenciando ou promovendo incentivos 
financeiros como contrapartida para o cumprimento dos objetivos, conforme indicado na 
descrição de cada um dos programas.  

Para a APA do Lajeado são propostos 20 Programas Ambientais os quais, desde que 
corretamente implantados, devem propiciar um processo de recuperação ambiental da área, 
consolidando o desenvolvimento de atividades produtivas em bases sustentáveis. 

Os 20 Programas Ambientais propostos são listados a seguir:  

 P1. Programa de Integração Institucional 
 P2. Programa de Fiscalização 
 P3. Programa de Demarcação da APA do Lajeado 
 P4. Programa de Estruturação Econômico-Financeira 
 P5. Programa de Regularização de Reservas Legais 
 P6. Programa de Delimitação e Cercamento de Áreas de Preservação Permanente 
 P7. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e da ZPE 
 P8. Programa de Boas Práticas Agrícolas  
 P9. Programa de Recuperação, Conservação e Restrições à Implantação de Estradas 

Vicinais
 P10. Programa de Educação Ambiental 
 P11. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos 
 P12. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas 
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 P13. Programa de Monitoramento dos Usos com Elevado Potencial de Contaminação 
 P14. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 
 P15. Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais  
 P16. Programa de Contenção da Expansão Urbana 
 P17. Programa de Arborização Urbana e Paisagismo 
 P18. Programa de Atendimento a Emergências Ambientais 
 P19. Programa de Adequação e Recuperação da Drenagem Pluvial das Áreas 

Urbanizadas
 P20. Programa de Implantação de Rede Coletora de Esgoto na Área Urbanizada 

A seguir, é apresentada uma descrição dos programas e seus principais objetivos, bem 
como as diretrizes mínimas, prazos sugeridos para implementação e duração de sua 
execução.

Para efeito da presente descrição, os prazos sugeridos foram determinados da seguinte 
maneira:

 Imediato: até 01 (um) ano;  
 Curto prazo: de 01 (um) ano a 03 (três) anos;  
 Longo prazo: mais de 03 (três) anos  

Já a duração pode ser considerada: 

 Ação contínua: depois de implementada deve ser constante. 
 Ação pontual: tem duração temporária, cumprindo seu objetivo a partir de sua 
implantação, sem a necessidade de acompanhamento constante. 

P1. Programa de Integração Institucional

Justificativa 

O conhecimento produzido pelos estudos temáticos que integram o Plano de Manejo, não 
esgota a necessidade de detalhamento dos atributos ambientais locais. Assim, o Programa 
de Integração Institucional constitui um meio para que as diferentes esferas de governo e 
entidades da sociedade civil possam interagir em prol do cumprimento dos objetivos da 
APA.

Objetivos

Estabelecer alternativas de cooperação técnica, parcerias e/ou outros instrumentos legais e 
administrativos com instituições ligadas às diferentes esferas de governo, além de 
empresas, instituições de ensino e pesquisa, organizações não-governamentais, 
associações e sindicatos. 

Responsáveis 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da SEMADUR, e o Conselho Gestor da 
APA do Lajeado, são os responsáveis por elaborar e colocar em prática o Programa de 
Integração Institucional, bem como de elaborar o Estatuto para o Colegiado Gestor.  
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Prazo e duração 

O Programa de Integração Institucional tem prazo imediato de implementação e execução, e 
é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

Tendo em vista seus objetivos, o programa contemplará quatro grupos de atividades 
principais: 

 Identificação de Partes Interessadas; 
 Reuniões periódicas e oficinas com as partes interessadas identificadas, para 

proposição de parcerias, cooperação técnica, entre outros. 
 Divulgação contínua das atividades e programas, bem como obras de melhoria, 

quando pertinente, por meio de agendas divulgadas periodicamente; 
 Criação de um canal de atendimento a consultas, sugestões e reclamações. 

A concessionária identificará todas as partes interessadas com interesses específicos na 
área, por meio de um inventário abrangente e detalhado, a ser realizado dentro do limite do 
primeiro ano, após a implantação do Plano, devendo ser atualizado periodicamente. 

A seguir estão listadas algumas, dentre várias, instituições que podem contribuir com a 
implementação das ações de recuperação e gestão propostas para a APA do Lajeado: 

 UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; 
 UCDB - Universidade Católica Dom Bosco; 
 EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 
 UNIDERP - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal; 
 Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de Campo Grande; 
 Concessionária TBG - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia - Brasil S.A.; 
 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 
 IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul; 
 Secretarias Estaduais de Governo; 
 Ministério Público Federal e Estadual; 
 SRCG - Sindicato Rural de Campo Grande; 

As reuniões e atividades de divulgação têm, por sua vez, o papel de informar e atualizar as 
partes envolvidas sobre o andamento de projetos propostos, e juntamente com o canal de 
atendimento a ser criado, constituem um meio de comunicação entre as diversas esferas 
envolvidas no Plano de Manejo. 

P2. Programa de Fiscalização

Justificativa 

Os usos e atividades realizadas na área, bem como o cumprimento dos programas 
desenvolvidos para a área precisam ser acompanhados por um Plano de Fiscalização, que 
fará este controle de forma periódica. A cada órgão envolvido competirá, no âmbito das suas 
atribuições, a fiscalização das atividades e conformidades definidas no Plano Diretor do 
Município, o cumprimento da Legislação Ambiental e Outorgas para os Usos da Água, entre 
outros. 
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Objetivos

Instituir um sistema de fiscalização regular no âmbito da APA. 

Responsáveis 

O Colegiado Gestor, a ser formado por membros da Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Policia Ambiental e Concessionária de Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água de Campo Grande, deverá ser o responsável pela 
elaboração e implementação do Programa de Fiscalização. 

Esse Colegiado terá por função deliberar e planejar sobre a fiscalização das atividades e 
demais programas a serem desenvolvidos na APA do Lajeado.  

Prazo e duração 

O Programa tem prazo imediato de implementação e execução, e é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

Tendo em vista seus objetivos, o programa contemplará quatro grupos de atividades 
principais: 

 Criação de um Estatuto para Colegiado Gestor, o qual deverá estabelecer as 
freqüências de visitas na área da APA 

 Reuniões periódicas para acompanhamento do processo 
 Divulgação contínua das atividades relativas ao programa 
 Criação de um canal de atendimento a consultas, sugestões e reclamações. 

P3. Programa de Demarcação da APA do Lajeado

Justificativa 

Os limites definidos para a APA do Lajeado constantes no presente Plano de Manejo foram 
baseados em estimativas feitas sobre foto aérea, conforme descrição constante no Capítulo 
2.0 Metodologia. Sendo assim, faz-se  necessária uma delimitação precisa desse contorno, 
bem como a definição da localização exata da Bacia Hidrográfica.  

Objetivos

Delimitar com precisão o contorno da APA e a faixa da Zona de Transição Perimetral (ZTP).  

Responsáveis 

A execução deste programa deverá ser de responsabilidade da SEMADUR. 

Prazo e duração 

O Programa tem prazo imediato de execução, e é de ação pontual.
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Aspectos Metodológicos 

As atividades relativas ao Programa de Demarcação da APA do Lajeado envolvem 
atividades topográficas e elaboração de base cartográfica.    

P4. Programa de Estruturação Econômico-Financeira

Justificativa 

Programa de Estruturação Econômico-Financeira justifica-se pela necessidade de captação 
e viabilização dos recursos necessários à implementação dos programas ambientais, 
atuando de modo complementar ao Programa de Integração Institucional. 

Objetivos

O Programa tem como principais objetivos viabilizar os recursos financeiros necessários à 
implementação das ações de recuperação e gestão indicadas no presente Plano de Manejo, 
bem como assessorar os proprietários rurais na elaboração de projetos de recuperação 
ambiental e de práticas agropecuárias sustentáveis em suas respectivas propriedades. 

Responsáveis 

Tanto a SEMADUR como o Conselho Gestor da APA deverão assumir a condução do 
Programa de Estruturação Econômico-Financeira. 

Prazo e duração 

A implantação do Programa é de curto prazo, e de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

Tendo em vista seus objetivos, o programa contemplará dois grupos de atividades 
principais: 

 Formulação de projetos e propostas de financiamento para o desenvolvimento de 
projetos de recuperação ambiental, agricultura e pecuária sustentável, os quais 
poderão contribuir com a captação dos recursos financeiros necessários à 
construção do cenário desejável para a APA do Lajeado. 

 Assessoria aos proprietários rurais na elaboração de projetos voltados ao 
cumprimento dos objetivos de recuperação ambiental dentro dos limites de suas 
respectivas propriedades. 

A obtenção de recursos financeiros, inclusive a fundo perdido, deverá ser pleiteada junto a 
instituições como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), 
Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
das Cidades, Ministério da Agricultura, além de emendas parlamentares ao Orçamento 
Geral da União, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, e instituições de crédito, tais 
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundação O Boticário, Programa 
Petrobrás Ambiental, entre outras. 
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O Anexo 9 apresenta um quadro com o levantamento preliminar das oportunidades de 
financiamento de projetos agropecuários e silviculturais ambientalmente sustentáveis no 
meio rural, além de projetos de recuperação de áreas degradadas, de saneamento e de 
custeio agropecuário. 

P5. Programa de Regularização de Reservas Legais

Justificativa 

A obrigatoriedade de manutenção de área com cobertura vegetal nativa nas propriedades 
rurais é prevista no Código Florestal sendo, portanto, uma responsabilidade de cada 
proprietário rural. Nas áreas de Cerrado, o Código Florestal prevê uma área mínima de 20% 
da área total da propriedade, sendo vetada a incorporação de Áreas de Preservação 
Permanente na composição das Reservas Legais. Sendo assim, todos os proprietários da 
área rural com pendência de averbação de reserva legal serão incentivados a fazer a 
averbação das áreas de reserva legal dentro dos limites da ZPE, fora dos limites da APP, 
mesmo que em propriedade de terceiros, utilizando-se de mecanismos de Lei Federal 
vigente.

Objetivos

Este Programa objetiva regularizar a averbação das áreas de reserva legal dentro dos 
limites da ZPE, fora dos limites da APP.  

Responsáveis 

Os responsáveis pela implantação desse programa são o Conselho Gestor da APA e a 
SEMADUR. Já a Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de 
Campo Grande deverá prestar apoio técnico para catalisar este processo.  

Prazo e duração 

A implantação do Programa é imediata, e de ação pontual, terminando assim que cumpridos 
os objetivos de regularização.

Aspectos Metodológicos 

Tendo em vista seus objetivos, o programa contemplará:  

 Levantamento detalhado da situação das propriedades da APA do Lajeado com 
relação à averbação da Reserva Legal, conforme o estabelecido no Código Florestal 
(sob responsabilidade do Conselho Gestor da APA).

 Diagnóstico da situação de averbação das reservas legais, identificando as 
propriedades que não cumprem o que estabelece a legislação, bem como as 
propriedades que eventualmente possuem averbação, mas cuja área averbada não 
atende às funções de manutenção da cobertura vegetal nativa, demandando a 
implementação de projetos de enriquecimento e recomposição florestal (sob 
responsabilidade do Conselho Gestor da APA). 
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 Promoção de entendimentos com os proprietários rurais para execução desta 
regularização, utilizando-se de instrumentos administrativos como Termos de 
Ajustamento de Conduta – TAC (sob responsabilidade da SEMADUR e do Conselho 
Gestor, em parceria com o Ministério Público). 

P6. Programa de Delimitação e Cercamento de Áreas de Preservação Permanente

Justificativa 

A Medida Provisória Nº 2.166-67 de 2001, que altera o Código Florestal, define Área de 
Preservação Permanente como: “área protegida, coberta ou não de vegetação nativa, com a 
função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 

Atualmente, uma parcela da Área de Preservação Permanente na APA encontra-se 
ocupada por pastagens cultivadas e estes espaços se apresentam impactados também pelo 
acesso do gado aos cursos d’água, que potencialmente provocam o desencadeamento de 
processos erosivos. Este acesso do gado para dessedentação poderá ser mantido, desde 
que de forma controlada, em conformidade com o “Programa de Boas Práticas Agrícolas 
(P8)”.

Para proteger as Áreas de Preservação Permanente e criar as condições mínimas para sua 
recuperação, todas as áreas, em uma faixa de 50 metros a partir do limite das áreas úmidas 
de veredas, deverão ser isoladas evitando o acesso e circulação do gado. No entorno do 
reservatório, conforme definido no Decreto Municipal que criou a APA do Lajeado, a faixa 
objeto de delimitação e cercamento é de 200 metros de largura. Cabe ressaltar que na APA, 
os cursos d’água caracterizam-se principalmente pela ocorrência de amplas veredas e 
buritizais. Nos termos do Artigo 3º da Resolução Conama Nº 303/2002, as Áreas de 
Preservação Permanente ao longo dessas formações devem apresentar uma faixa mínima 
de 50 metros a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 

A manutenção das Áreas de Preservação Permanente é compulsória, constituindo uma 
atribuição dos proprietários rurais, que deverão adequar a situação de suas propriedades ao 
que pressupõe a Legislação em vigor. 

Objetivos

Este programa tem por objetivo proteger as Áreas de Preservação Permanente e criar as 
condições mínimas para sua recuperação. 

Responsáveis 

A SEMADUR é responsável pela fiscalização e a verificação de situações inadequadas, bem 
como pela delimitação e cercamento das áreas definidas. 

Prazos e duração 

A implantação do Programa é imediata, e de ação pontual, terminando assim que cumpridos 
os objetivos de delimitação e cercamento.
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Aspectos Metodológicos 

Tendo em vista seus objetivos, o programa contemplará:  

 Levantamento detalhado da situação das propriedades da APA do Lajeado que 
possuem circulação de rebanho.

 Elaboração de programas de incentivo, com contrapartida financeira, para que os 
proprietários sintam-se estimulados à adequação de suas propriedades. 

P7. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e da ZPE

Justificativa 

Algumas das áreas com necessidade de recuperação de APP têm características de áreas 
impactadas pela pecuária, o que pressupõe a aplicação de técnicas de recomposição 
vegetal amplamente utilizadas no Brasil, em especial as que consideram o modelo 
sucessional.  

Objetivos

Este programa tem por objetivo proteger as Áreas de Preservação Permanente, visando 
principalmente a recomposição vegetal através de plantios de espécies nativas. 

Responsáveis 

Para que o objetivo deste programa seja alcançado, os proprietários rurais, de forma 
individual ou associada, com apoio da SEMADUR e do Conselho Gestor da APA, deverão 
assumir a responsabilidade pela recomposição vegetal das Áreas de Preservação 
Permanente e de sua expansão.

Prazo e duração 

O Programa tem curto prazo de implantação, e é de ação pontual, terminando assim que 
cumpridos os objetivos de recomposição.

Aspectos Metodológicos 

O processo de recuperação das Áreas de Preservação Permanente deverá ser iniciado com 
a delimitação e o cercamento indicados no Programa de Delimitação e Cercamento de 
Áreas de Preservação Permanente (P6), que possibilitará a médio e longo prazo, a 
recuperação parcial ou mesmo total de alguns desses espaços. Para estas áreas 
pressupõe-se a aplicação dos modelos sucessionais, através do qual se procura simular o 
processo de regeneração natural mediante o plantio de módulos de espécies pioneiras e 
secundárias iniciais, além de espécies secundárias tardias e climáxicas. A viabilidade 
localizada dos plantios será avaliada individualmente. 

A recuperação efetiva das Áreas de Preservação Permanente deverá ser objeto de um 
amplo programa que contemplará principalmente a recomposição vegetal através de 
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plantios de espécies nativas. Adicionalmente, a criação de uma zona envoltória de 100 
metros adicionais à Área de Proteção Ambiental, sugeridos neste Plano de Manejo, poderá 
restabelecer alguns corredores ecológicos no entorno dos corpos d’água, que possibilitam a 
ampliação da função dessas áreas para o fluxo gênico. Atualmente, mesmo com áreas de 
degradação observadas, foi constatado que as manchas ainda funcionam como corredores 
de fauna, e a expansão destas manchas possibilitarão o aumento do fluxo e a interligação 
entre alguns fragmentos florestais existentes. 

Neste caso, a criação de um programa de incentivo, com contrapartida financeira, também é 
importante para que os proprietários sintam-se estimulados a adequação de suas 
propriedades.  

A implementação do Programa deverá ocorrer mediante a formulação de projetos de 
recomposição vegetal aprovados pela SEMADUR, que acompanhará a implementação e o 
monitoramento pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 

O Anexo 10 relaciona um conjunto de espécies nativas indicadas.

P8. Programa de Boas Práticas Agrícolas 

Justificativa 

A recuperação e o controle dos processos erosivos existentes na APA dependem, além de 
intervenções diretas nas áreas degradadas, de um amplo conjunto de ações componentes 
das boas práticas agrícolas. 

Objetivos

Este programa tem por objetivo controlar o uso de agrotóxicos, o manejo do solo, a 
conservação de pastagens, além do controle de impactos da dessedentação do gado sobre 
as Áreas de Preservação Permanente (e área expandida de 100 metros), conforme tratado 
no Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (P7).

Responsáveis 

A SEMADUR e a Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de 
Campo Grande deverão inspecionar e prestar assistência técnica na execução das 
intervenções.

Prazo e duração 

O Programa tem prazo imediato de execução, e é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

Para o Controle e Recuperação de Processos Erosivos deverão ser iniciados os 
cadastramentos e a avaliação das feições erosivas que demandam intervenções 
específicas, conforme itemização abaixo. Entretanto, somente a avaliação individualizada 
indicará o tipo de intervenção necessária à recuperação da área, devendo ser adotado o 
mesmo procedimento para as áreas urbana e rural.  
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A SEMADUR e a Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de 
Campo Grande deverão inspecionar e prestar assistência técnica na execução das 
seguintes intervenções: 

1. Implantação de terraceamento ou caixas de retenção a montante das cabeceiras das 
voçorocas, objetivando disciplinar o escoamento superficial que concentrado atinge a 
voçoroca e acentua o processo de avanço remontante;  

2. Adequação das estradas vicinais e de corredores boiadeiros através da implantação 
de dispositivos de amortecimento da água pluvial, como terraços, caixas de 
retenção, abaulamentos e compactação do leito;  

3. Implantação de estruturas de retenção ou de amortecimento hidráulico no interior 
das voçorocas; 

4. Estabilização e suavização de taludes, complementadas por proteção superficial, 
especialmente através de hidrossemeadura, grama em placa ou mesmo de plantio 
de espécies arbóreas. 

Em relação às demais ações são citadas: a Utilização de agrotóxicos, o Manejo do 
Solo e de Conservação de Pastagens e a Redução de Impactos na Dessedentação do 
Gado.

Utilização de agrotóxicos

Esta ação prevê a fiscalização da proibição dos produtos enquadrados nas categorias 
toxicológicas I (rótulo vermelho - produto altamente tóxico) e II (rótulo amarelo - 
produto medianamente tóxico), de acordo com o Decreto Federal N.º 4074/2002. O 
controle efetivo do uso de agrotóxicos é de difícil execução e por isso trata-se de um 
tópico de desenvolvimento contínuo sob responsabilidade da SEMADUR, que deverá 
fiscalizar a utilização de agrotóxicos de acordo com as restrições estabelecidas no 
zoneamento.

Para facilitar a execução deste tópico, a SEMADUR e o Conselho Gestor da APA 
deverão estabelecer em parceria com os proprietários, procedimentos específicos de 
fiscalização. Esses procedimentos deverão garantir aos fiscais da SEMADUR, o 
acesso às notas fiscais dos produtos, à documentação assinada por profissional 
qualificado e responsável pela aplicação do insumo, comprovantes de devolução de 
embalagens, bem como ao local de armazenamento dos produtos e embalagens e aos 
comprovantes de devolução. 

Manejo do Solo e de Conservação de Pastagens

Em relação ao manejo do solo no que tange a atividade agropecuária é necessária a 
adoção de práticas conservacionistas do solo, sobretudo na Zona de Uso Controlado 
III. Para as atividades de conservação do solo, o terraceamento constitui talvez a 
principal e mais eficiente prática, possibilitando o controle do escoamento superficial e 
a prevenção a erosão. 

Como caracterizado anteriormente (item 4.1.3), os solos que predominam na APA do 
Lajeado são arenosos e pouco férteis. Tal característica, somada ao manejo 
inadequado das pastagens e a ausência de práticas conservacionistas em muitas das 
propriedades rurais, tem resultado na ocorrência de significativas áreas com 
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pastagens degradadas, com baixo índice de biomassa e cobertura foliar, expondo o 
solo e potencializando o processo de erosão laminar. 

Tanto no cenário de manutenção da atividade pecuária, como na hipótese de 
conversão para agricultura, faz-se necessária a adoção de práticas conservacionistas 
do solo, sobretudo na Zona de Uso Controlado III. 

A responsabilidade pela implementação de práticas conservacionistas do solo é 
atribuída aos proprietários rurais e será fiscalizada e assessorada pela SEMADUR ou 
por outras instituições parceiras. 

As áreas com alto nível de degradação das pastagens deverão ser recuperadas 
através da renovação das gramíneas e da correção da acidez do solo. A alternância 
ou consorciamento com culturas agrícolas poderá ser considerada como estratégia de 
recuperação e fertilização do solo. 

Como mencionado acima, o terraceamento para conservação do solo constitui uma 
prática eficiente por possibilitar o controle do escoamento superficial e a prevenção a 
erosão. Diversos são os tipos de terraço existentes, de acordo com suas principais 
finalidades: quanto ao regime de enxurrada local (terraços de retenção, de drenagem 
ou mistos), quanto à seção transversal (terraços de base larga, base média ou base 
estreita) e quanto ao alinhamento (paralelos e não paralelos). 

Todavia, tendo em vista as particularidades, a definição de melhor prática 
conservacionista será objeto de análise específica pela SEMADUR ou por outras 
instituições parceiras, devendo-se considerar inclusive alternativas ao terraceamento a 
serem analisadas. 

Redução de Impactos na Dessedentação do Gado

Objetivando minimizar os impactos da dessedentação do gado sobre as Áreas de 
Preservação Permanente e sobre os corpos d’água, fica a cargo da SEMADUR exigir 
a adequação das áreas destinadas a esse fim. 

Embora constitua uma prática geradora de impactos ambientais significativos na APA 
do Lajeado, a construção de açudes para a dessedentação do gado poderá ser 
mantida, desde que sejam adotadas medidas de controle para minimização dos 
impactos, especialmente nos fragmentos mais desenvolvidos de vegetação nativa. A 
demarcação desses locais deverá ser realizada em comum acordo entre a SEMADUR 
e os proprietários da área, analisadas individualmente, por propriedade. 

Desta maneira, a SEMADUR e o Conselho Gestor da APA deverão priorizar o apoio 
aos proprietários na implantação de sistemas de captação e reservação de água para 
o abastecimento animal, o que evitaria o acesso do rebanho aos cursos d’água e o 
conseqüente surgimento de processos erosivos. 
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P9. Programa de Recuperação, Conservação e Restrições à Implantação de Estradas 
Vicinais

Justificativa 

Muitos dos segmentos de estradas vicinais existentes na APA são atualmente elementos 
indutores de processos erosivos, o que justifica a implementação continuada de um 
Programa de Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais. 

Objetivos

O objetivo deste Programa é manter as ações de recuperação e conservação já 
desenvolvidas pela Prefeitura e restringir a implantação de novas estradas vicinais. Ações 
estas que devem ser intensificadas, mantendo as condições adequadas a circulação de 
pessoas, bens e mercadorias, garantindo também um sistema viário sustentável para a 
APA. 

Responsáveis 

A SEMADUR deverá ser responsável por fazer o diagnóstico inicial das condições das 
estradas e dos pontos críticos ou potencializadores de processos erosivos para adequação, 
bem como acompanhar continuamente as condições das estradas da APA.

Prazo e duração 

O Programa deverá ser realizado em curto prazo, e é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

O escopo deste programa deve envolver um diagnóstico inicial, a ser desenvolvido pela 
SEMADUR, das condições das estradas e dos pontos críticos ou potencializadores de 
processos erosivos. E, com base no diagnóstico, os casos que apresentarem potenciais 
riscos nos processos de erosão deverão ser rapidamente adequados através da 
implantação de dispositivos de drenagem, especialmente de caixas de retenção ao longo 
desses eixos viários, ou ainda de compactação, cascalhamento ou de abaulamento, entre 
outras ações. 

Para avaliar a eficácia das medidas implantadas, uma equipe designada pela SEMADUR 
deverá acompanhar continuamente as condições das estradas da APA, com periodicidade 
semestral, compreendendo sempre os períodos anterior e posterior às chuvas. Para os 
casos em que forem identificadas não conformidades ou ineficiência do sistema, medidas 
corretivas adicionais deverão ser aplicadas.  

A SEMADUR deverá ainda, verificar eventuais situações em que o traçado das estradas 
constitui fator gerador de impactos sobre as Áreas de Preservação Permanente, por 
exemplo, avaliando a viabilidade de adequações geométricas e de correção do traçado. 
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P10. Programa de Educação Ambiental

Justificativa 

Ações direcionadas à comunidade em geral (consumidores de água) deverão fazer parte 
das estratégicas para o desenvolvimento de uma consciência ambiental e de uma 
participação pró-ativa na gestão da APA. 

Objetivos

O objetivo principal deste programa é mobilizar a população em relação aos atributos 
ambientais que motivam a criação da APA para, a partir daí, trabalhar os temas de maneira 
mais específica. Busca também fomentar a sensibilização e a conscientização da 
comunidade e dos demais agentes ambientais a respeito da importância da participação 
pró-ativa na gestão da APA. 

Responsáveis 

A SEMADUR e o Conselho Gestor da APA serão responsáveis pela elaboração e 
implementação do Plano. 

Prazo e duração 

O Programa deverá ser elaborado e implementado em curto prazo, e é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

A SEMADUR e o Conselho Gestor da APA deverão interagir com as comunidades 
residentes na bacia do Córrego do Lajeado, promovendo campanhas de educação 
ambiental sobre temas específicos de interesse para a gestão ambiental da APA e 
possivelmente formando agentes ambientais que auxiliarão neste processo educativo. No 
caso dos proprietários rurais e de seus empregados, o Programa deverá priorizar o 
esclarecimento sobre os objetivos da APA, o zoneamento ambiental e suas restrições, a 
necessidade de recuperação da APA e a importância da conservação do solo, das Áreas de 
Preservação Permanente e sua zona envoltória de 100 metros. 

Dado que indivíduos diferentes possuem percepções também diferenciadas do meio que os 
cerca, a participação da sociedade e de profissionais de diversos ramos do conhecimento é 
fundamental para eleger os temas e as prioridades para a preservação. As campanhas 
podem abordar temais tais como:  

 O histórico da criação da APA e seus objetivos; 
 A importância dos espaços protegidos em termos ambientais, sócio-culturais, 

históricos e econômicos; 
 Noções básicas de meio ambiente e ecologia;  
 Os valores ambientais protegidos pela APA do Lajeado; 
 A importância da preservação dos recursos hídricos; 
 Informações sobre as pesquisas desenvolvidas na APA, suas funções e 

objetivos; 
 As normas estabelecidas para as zonas; 
 Os meios de participação da comunidade nas atividades de proteção. 
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Buscando o fortalecimento das ações, é importante que a SEMADUR atue em parceria com 
outras instituições locais nas campanhas de educação ambiental.  

Complementarmente, objetivando compatibilizar as manifestações religiosas com os demais 
usos da água, no âmbito do Programa de Educação Ambiental deverão ser executadas 
também ações específicas com os grupos que realizam rituais religiosos junto aos corpos 
d’água que drenam a APA do Lajeado. 

P11. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos

Justificativa 

As variações na qualidade e na quantidade das águas superficiais e subterrâneas podem 
ser indicativas dos processos de degradação ou da situação ambiental das microbacias que 
compõem a bacia da APA do Lajeado. Assim, a médio e longo prazo, as informações 
geradas por um Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos serão 
de utilidade para a gestão ambiental da unidade, servindo de referência para a ativação de 
medidas corretivas. 

Objetivos

O Programa objetiva controlar e prever os impactos da qualidade das águas da APA do 
Lajeado, garantindo que não ocorra a contaminação por efluentes gerados na área. 

Responsáveis 

A Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de Campo Grande 
deverá fazer a identificação e o cadastramento dos usuários da rede, bem como realizar o 
monitoramento de qualidade da água. 

O acompanhamento desse processo deverá ficar a cargo da SEMADUR, em parceria com o 
Conselho Gestor da APA.

Prazo e duração 

O Programa deverá ser elaborado e implementado em curto prazo, e é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

Este programa deve incluir no seu escopo o cadastramento dos usuários da água, o 
monitoramento da qualidade da água, do lençol freático, das vazões, além do 
gerenciamento dos resíduos sólidos e dos efluentes.  Para tanto, é imprescindível que a 
Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água de Campo Grande faça a 
identificação e o cadastramento dos usuários da rede, considerando os que usam e os que 
captam este recurso. Complementarmente, devem ser caracterizados os contaminantes que 
possam ser enviados para a rede, bem como a sinalização dos riscos em relação a 
toxicidade e inflamabilidade dos mesmos. 

É importante que o monitoramento tenha periodicidade semestral, contemplando uma 
campanha de amostragem no período chuvoso e outra campanha durante a estação seca. 
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Sugere-se o monitoramento dos mesmos pontos amostrados na linha base do presente 
Plano de Manejo, abrangendo tanto as águas superficiais como a instalação de poços para 
monitoramento do lençol freático. 

A seguir, é apresentada a listagem dos grupos de parâmetros selecionados para o 
monitoramento da qualidade da água superficial e do lençol freático: 

 Oxigênio Dissolvido; 
 Turbidez; 
 Condutividade; 
 pH:  
 Óleos e Graxas, 
 Coliformes Totais e Fecais, 
 DBO, 
 Nitrogênio Total, 
 Fósforo Total, 
 Temperatura, 
 Resíduo Total 
 Sólidos Suspensos Totais; 
 Parâmetros de controle especial (substâncias tóxicas), incluindo Metais 

Pesados, Fenóis e Compostos Organoclorados; 
 Medição da profundidade do afloramento do lençol freático 

Em relação ao despejo de efluentes, ressalta-se que estes devem estar em concordância 
com as Licenças Ambientais e com os padrões legalmente estabelecidos para cada área 
específica, seja urbana ou rural. O acompanhamento desse processo deverá ficar a cargo 
da SEMADUR, em parceria com o Conselho Gestor da APA. 

No caso da parcela de áreas urbanas que possuem sistemas de coleta e tratamento, é 
importante o cumprimento dos seguintes procedimentos por parte da Concessionária de 
Serviços Públicos de Abastecimento de Água de Campo Grande: 

1. Inventário das descargas, desde a fonte até o final da linha, em termos de: 
a. não inclusão de descargas contaminadas; 
b. adequação do projeto com a especificação do equipamento ou unidade de 

controle e a expectativa de vazão e descarga 

2. Avaliação dos sistemas e equipamentos em termos de: 
a.  rotina e regularidade de manutenção;  
b. existência de programa de manutenção preventiva e itens considerados; 

cronograma de execução; e documentos indicativos da adequação do 
programa. 

3. Avaliação de todos os pontos de descargas, com ou sem equipamento de controle, 
com risco de: 

a.  Liberações não-controladas; 
b.  Incompatibilidade com os sistemas de tratamento que possam causar 

precipitações, incrustações e problemas mecânicos como entupimento ou 
outro dano para a rede ou para o sistema; e 

c.  Incompatibilidade, em termos de segurança e adequabilidade, onde as redes 
dos efluentes das diferentes unidades se combinam. 
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Nas demais áreas urbanas que não possuem sistema de coleta e tratamento é 
indispensável o sistema de fossa, cuja manutenção e limpeza devem ser feitas 
periodicamente por empresas autorizadas. Ainda para esta área urbana, é imprescindível a 
Gestão de Efluentes Industriais, específica para o tratamento dos resíduos provenientes 
dessa atividade. 

Para a Zona Rural, além do sistema de fossas,  também controlado periodicamente por 
empresas autorizadas, um Subprograma de Gestão de Efluentes e Resíduos Agropecuários 
a ser criado pelo Conselho Gestor da APA, estará voltado exclusivamente para a coleta e 
disposição adequada dos resíduos resultantes das atividades agrossilvopastoris. 

P12. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas

Justificativa 

Sendo a poluição difusa um fenômeno aleatório decorrente da precipitação, toda a carga de 
poluente presente na atmosfera e depositada sobre as superfícies, acaba sendo carreada 
para os corpos d’água, durante os eventos chuvosos. Como estas cargas são transportadas 
a longas distâncias, sua origem exata não é facilmente detectada.  

Com o intuito de evitar o incremento nas concentrações dos poluentes oriundos da APA do 
Lajeado, são propostas neste programa algumas variáveis ambientais que norteiam o 
controle das cargas difusas.   

Objetivos

O Programa de Monitoramento de Cargas Difusas tem como objetivo garantir que as 
poluições difusas ocorrentes na bacia não tenham incremento nas suas concentrações.  

Responsáveis 

O monitoramento deve ser acompanhado pela Concessionária de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água de Campo Grande juntamente com a Prefeitura Municipal e o 
Conselho Gestor da APA. 

Prazo e duração 

O Programa deverá ser elaborado e implantado em curto prazo, e é de ação contínua.

Aspectos Metodológicos 

O programa constitui-se em um mecanismo permanente de avaliação e deverá envolver: 

1. Monitoramento a ser realizado na época seca e chuvosa, em vários pontos da Bacia 
e em diversas datas, para que a carga difusa seja avaliada em duas épocas 
sazonais. 

2. Monitoramento da qualidade da água na época chuvosa, através da instalação de 
garrafas de espera, o que possibilita identificar as variações no transporte de 
poluentes pelo escoamento superficial durante os eventos de chuva.  
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3. Instalação de limnígrafos de pressão para registrar as cotas que foram 
transformadas em vazão através da curva-chave do rio. 

Os parâmetros que auxiliam na avaliação das cargas dos poluentes são: 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 
 Demanda Química de Oxigênio (DQO); 
 Nitrogênio Amoniacal; 
 Nitrato; 
 Fósforo Total; 
 Fósforo Solúvel; 
 Material Solúvel em Hexano (MSH); 
 Sólidos em Suspensão Total (SST); 
 Sólidos em Suspensão Volátil (SSV); 
 Sólido em Suspensão Fixo (SSF); 
 Sólidos Totais (ST); 
 Sólidos Totais Fixos (STF); 
 Sólidos Totais Voláteis (STV). 

Com os dados interpolados, deve-se efetuar o cálculo da Concentração Média do Evento, 
que consiste na concentração média ponderada pelo escoamento, a qual fornece uma 
estimativa do total de poluente distribuído pelo volume total escoado, permitindo o 
acompanhamento e controle da poluição difusa nas áreas da APA.  

P13. Programa de Monitoramento dos Usos com Elevado Potencial de Contaminação

Justificativa 

Em função das novas restrições de uso impostas pelo zoneamento ambiental, faz-se 
necessário promover a readequação dos empreendimentos existentes nas zonas de 
conservação e desenvolvimento de atividades urbanas e rurais, bem como monitorar os 
resultados. 

Objetivos

O Programa tem como objetivo monitorar a readequação dos empreendimentos localizados 
nas zonas de conservação e desenvolvimento de atividades urbanas e rurais, em prazos a 
serem definidos pela SEMADUR. 

Responsáveis 

O monitoramento desse processo deverá ficar a cargo da SEMADUR, que, através da 
constituição de uma câmara técnica, fiscalizará o cumprimento dos requisitos básicos para a 
readequação dos usos dentro dos prazos estabelecidos.  

Prazo e duração 

O Programa deverá ser elaborado e implantado em curto prazo, e é de ação contínua.
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Aspectos Metodológicos 

O Programa constitui-se em mecanismo permanente de avaliação das tendências de 
crescimento do território e deverá envolver as seguintes ações: 

 Levantamento e caracterização dos empreendimentos já instalados nas zonas de 
conservação e desenvolvimento de atividades urbana e rural; 

 Geração de informações para um banco de dados integrado que subsidie o 
planejamento de ações integradas de controle da ocupação do território; 

 Acompanhamento, avaliação e proposição de ações de monitoramento territorial; 
 Definição de prazos para readequação dos empreendimentos em discordância com 

o zoneamento proposto.

As principais atividades que deverão ser monitoradas são: 

1. Controle da emissão e propagação de ruídos;  
2. Controle das emissões atmosféricas; 
3. Controle de erosões, escorregamentos e assoreamento dos cursos d’água; 
4. Interferências em fragmentos de vegetação; 
5. Proteção da fauna local; 
6. Controle da emissão de resíduos sólidos e efluentes líquidos. 

O monitoramento procurará garantir que as obras e ações de implantação sejam 
desenvolvidas dentro de um padrão de qualidade voltado à minimização e controle dos 
impactos ambientais. 

P14. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna

Justificativa 

O Programa se justifica pela necessidade de monitoramento e conservação da 
biodiversidade existente na APA do Lajeado. Para tanto, a caracterização da riqueza de 
vertebrados terrestres e aquáticos presentes na área de influência direta da APA do Lajeado 
é de fundamental importância. 

Responsáveis 

Os resultados devem ser acompanhados pelo Colegiado Gestor da APA, sendo de 
responsabilidade da SEMADUR a contratação para execução do programa. 

Prazo e duração 

O Programa tem prazo imediato de implementação, e é de ação contínua.

Objetivos

O Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna tem como objetivos: 
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 Caracterizar a região quanto a biodiversidade dos grupos de vertebrados terrestres e 
aquáticos presentes na área de influência direta da APA do Lajeado, focando os grupos 
da herpetofauna (répteis e anfíbios), ornitofauna,  mastofauna e ictiofauna. 

 Identificar espécies com potencial para a indicação da qualidade de habitat na área da 
APA (bioindicadoras); 

 Monitorar as espécies mais susceptíveis às alterações ambientais; 
 Estabelecer estratégias de conservação e, quando pertinentes, ações de manejo 

específicas; 
 Monitorar a abundância das espécies exóticas de peixes já existentes nos corpos de 

água da APA; 
 Proibir a introdução de novas espécies exóticas de peixes nos corpos de água da APA; 
 Gerar base de dados para comparações em longo prazo. 

Aspectos Metodológicos 

As áreas prioritárias para o estudo em longo prazo dos vertebrados terrestres correspondem 
aos fragmentos conectados e preservados na APA, bem como corredores associados às 
formações úmidas dos fundos de vale.  

Para o grupo da fauna aquática o programa deve monitorar as espécies já introduzidas no 
sistema e impedir a introdução de novas espécies exóticas no mesmo. 

O escopo geral de trabalho desse Programa compreende as seguintes atividades:  

 Visitas periódicas de reconhecimento em campo; 
 Instalação de transecções de fauna para a captura de exemplares (mastofauna, 

avifauna e herpetofauna) com metodologias específicas para cada grupo; 
 Marcação de indivíduos bioindicadores para os estudos de longo prazo; 
 Identificação das espécies terrestres capturadas; 
 Possível coleta de tecidos de espécies de interesse científico; 
 Pesque e solte das espécies de peixes para avaliação da diversidade e abundância da 

comunidade íctica; 
 Retirada das espécies exóticas presentes que forem amostradas nos corpos d’água 

naturais;  
 Cálculo da abundância das espécies exóticas de peixes; 
 Registros fotográficos e emissão de relatórios analíticos (fauna terrestre e aquática); 
 Elaboração de gráficos e tabelas quali-quantitativas (fauna terrestre e aquática); 
 Proposição de medidas para conservação das espécies estudadas e ações de manejo 

(fauna terrestre e aquática). 

P15. Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais 

Justificativa 

Os passivos ambientais avaliados na APA do Lajeado consideraram todas as situações de 
alteração das condições ambientais naturais da região, que são resultantes da implantação 
do sistema viário atual e das demais obras de infra-estrutura urbana existentes na APA. 
Para que a área analisada seja compatível com os objetivos e diretrizes de uma Área de 
Proteção Ambiental, ações específicas de recuperação e mitigação são indispensáveis. 
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Objetivos

O Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais tem por objetivo monitorar os 
passivos críticos existentes na APA do Lajeado, previamente identificados e aplicar os 
procedimentos necessários à recuperação e/ou estabilização do local. 

Responsáveis 

A atribuição para execução deste programa é dos proprietários, com supervisão e apoio 
técnico da SEMADUR e da Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água 
de Campo Grande. 

Prazo e duração 

O Programa tem prazo imediato de implementação, e é de ação contínua..

Aspectos Metodológicos 

O escopo de trabalho desse Programa compreende as seguintes atividades:  

 Ações de Monitoramento; 
 Ações de Manutenção e Conserva; 
 Estabilização; 
 Remediação   

O Programa compreende também a Seleção das microbacias prioritárias para recuperação, 
considerando os tipos de passivos ambientais identificados no diagnóstico do Plano de 
Manejo da APA do Lajeado, e a definição dos procedimentos necessários à recuperação 
e/ou estabilização dos passivos nas microbacias selecionadas, de acordo com ações 
propostas nos Programas Ambientais. 

O programa prioriza a avaliação da relação dos impactos da área com as alterações que 
decorrem dos diferentes modos de uso e ocupação, caracterizando e indicando os passivos 
ambientais mais freqüentes na APA. No caso da caracterização de novos passivos, estes 
deverão considerar o tipo, a causa geradora, o nível de risco da situação, a dinâmica atual, 
os impactos e os processos de degradação ambiental e as medidas de estabilização ou 
remediação.

Um inventário preliminar dos passivos ambientais existentes na área de proteção ambiental 
dos mananciais do córrego Lajeado está apresentado no Anexo 11 deste documento. 

P16. Programa de Contenção da Expansão Urbana

Justificativa 

A ocupação da zona urbana, se não controlada, pode contribuir para o aumento dos 
processos erosivos e de assoreamento dos corpos d’água, aumento do despejo de efluentes 
tóxicos e avanço impermeabilização do solo. Desta maneira, para conter o avanço da 
expansão urbana, são necessárias ações que restrinjam o uso desta área (Zona de Controle 
da Expansão Urbana – ZCEU). 
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