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I. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Manejo de Unidade de Conservação tem por objetivo mais amplo interferir 

no processo de desenvolvimento local, a partir do entendimento dos aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos que determinam a utilização dos recursos ambientais e a 

ocupação do território das unidades, assegurando a utilização do ambiente de forma 

sustentável para usufruto das gerações atuais e futuras. 

A Lei n° 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, em seu Art. 27 estabelece que: “As Unidades de Conservação devem 

dispor de um Plano de Manejo”, conceituando Plano de Manejo como: “documento técnico 

mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

unidade” (Art. 2, Inc. XVII). 

O Decreto 4.340 de agosto de 2002, regulamenta a Lei n° 9.985, desta forma o Plano 

de Manejo passou a ser o documento orientador de todas as atividades a serem desenvolvidas 

nas Unidades de Conservação – UC, sendo obrigatória a elaboração do Plano de Manejo das 

Unidades de Conservação no prazo de 5 anos a partir da data de sua criação. A lei também 

esclarece que é proibida qualquer intervenção, alteração, desenvolvimento de atividades ou 

modalidades de utilização nas Unidades de Conservação em desacordo com seus objetivos, o 

seu Plano de Manejo e seus regulamentos. 

Dessa forma, o Plano de Manejo trata-se de um instrumento de gestão que deve 

indicar caminhos e não apenas atuar como orientador e normatizador das atividades 

desenvolvidas nas unidades, captando inclusive influências das ações de âmbito municipal, 

regional e/ou de outras Unidades de Conservação, que tenham repercussões sobre o seu 

território. O planejamento deve indicar diretrizes estratégicas que orientem a adoção de 

providências concretas para que a unidade instituída possa vir a cumprir com seus objetivos 

de criação e sejam efetivamente implementadas. 

O Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Matogrosso do Sul, 

editou o Decreto n 8.264, de 27 de julho de 2001, que Cria a área de Proteção Ambiental da 

Bacia do córrego Ceroula – APA DO CEROULA, localizada no município de Campo 

Grande-MS, e dá outras providências, sendo instituída com as seguintes finalidades conforme 

Art. 1°: 

I. Recuperar, proteger e conservar os cursos d’água que compõem a bacia do 

córrego Ceroula; 

II. Proteger os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, o solo e demais 

atributos naturais que possam ser considerados relevantes; 

III. Resguardar e valorizar aspectos culturais e históricos associados à 

comunidades locais e à região; 

IV. Promover programas, projetos e ações de gestão e manejo da área que 

contribuam com a sustentabilidade econômica e social de atividades e 

empreendimentos compatíveis com as finalidades constantes nos incisos 

anteriores. 

 

Nesse mesmo Decreto nos Artigos que se seguem, fica estabelecida a necessidade de 

Zoneamento e estabelecidas zonas de vida silvestre, os usos e ocupações proibidos ou 
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restringidos, as penalidades, as atribuições do Município e dos entes participantes da gestão e 

gerenciamento da APA. 

A elaboração do Plano de Manejo e a implementação das ações e atividades que serão 

descritas como necessárias ao manejo sustentável e o ordenamento do uso e ocupação do solo 

na unidade, se constituem em síntese, na expectativa de manutenção da bacia hidrográfica 

como manancial destinado ao abastecimento público, a retomada do desenvolvimento de 

forma ecologicamente correta e a visão de futuro, permitindo que as atuais e futuras gerações 

tenham acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de 

vida.  

 

II. JUSTIFICATIVA 

A atribuição de elaboração do Plano de Manejo é afeta a Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, particularmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – SEMADUR. As dificuldades da mesma em executá-lo de forma 

direta, em razão da complexidade envolvida e do reduzido quadro de pessoal disponível, 

assim sendo, torna-se necessária a contratação de serviços para os trabalhos de elaboração do 

Plano de Manejo da APA do CEROULA cabendo, respectivamente, à SEMADUR e ao 

Conselho Gestor da Unidade, a supervisão e o acompanhamento dos mesmos. 

 

III. OBJETIVO 

O objetivo deste Termo de Referência é a contratação de serviços para elaborar o 

Plano de Manejo da área de Proteção Ambiental dos mananciais do Córrego Ceroula – APA 

do CEROULA. 

O Plano de Manejo da APA visa: 

1. A elaboração de diagnósticos ambientais integrados, analisando as relações 

sociedade-natureza, por meio de: 

a. Identificação e análise de problemas ambientais gerais, resultantes de 

desenvolvimento e ocupação desordenados; 

b. Identificação de políticas de desenvolvimento e de meio ambiente, 

comparando suas afinidades e incongruência; 

c. Identificação das oportunidades de uso, conservação e preservação dos 

recursos naturais, analisando seus impactos positivos e negativos; 

d. Identificação de conflitos de interesse no uso dos recursos naturais com 

relação às políticas ambientais vigentes; 

e. Identificação de características socioeconômicas das populações residentes 

junto à APA do Ceroula; 

f. Análise quali-quantitativa dos recursos naturais e sociais disponíveis; 

g. Caracterização da estrutura produtiva e tecnológica nas propriedades rurais 

na APA do Ceroula. 

2. A realização de um prognóstico ambiental que possibilite a definição de um 

zoneamento de usos adequado, e que garanta que a APA venha a atingir os objetivos 

para os quais foi criada; 

3. Dotar a APA de instrumentos atualizados para a gestão e manejo adequados dos 

recursos disponíveis; 

4. Estabelecer parâmetros adequados à exploração dos recursos naturais; 
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5. Promover a proteção da diversidade biológica; 

6. Desenvolver instrumentos que possibilitem a conscientização e participação social 

nas diversas etapas de planejamento; 

7. Fornecer diretrizes para a criação de programas ambientais que possibilitem a 

execução do plano; 

8. Orientar a aplicação de recursos financeiros no território da APA do Ceroula; 

9. O incentivo a Educação Ambiental; 

10. O incentivo ao Turismo e o Uso Sustentável da APA do Ceroula. 

 

IV. ABRANGÊNCIA 

O trabalho deverá abranger toda a área da APA e sua área de influência, bem como, 

Unidades de Conservação próximas, visando a proteção ambiental e minimização ou 

eliminação dos impactos ambientais nesta APA, a identificação de corredores biológicos e de 

mosaicos existentes ou de áreas propícias para sua instalação. Em linhas gerais a área a ser 

abrangida envolve somente terras pertencentes ao Município de Campo Grande. 

No interior da APA deverão ser realizados os estudos necessários para a caracterização 

da área quanto aos fatores abióticos, bióticos e antrópicos para o conhecimento de sua 

dinâmica atual e tendências. Além disso, deverão ser realizados estudos sócio-econômicos 

detalhados com vistas ao estabelecimento de estratégias de manejo para a área, disciplinando 

o uso e ocupação do solo e conduzindo atividades apropriadas dentro de sua capacidade de 

suporte. 

 

V. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO E ATIVIDADES  

 

Os serviços de consultoria objeto deste Termo de Referência seguirão, além da 

metodologia e estratégia apresentadas no “Roteiro Metodológico de Planejamento” (IBAMA, 

2002), o presente termo de referência e orientações da SEMADUR. 

O envolvimento do Conselho Gestor da APA do CEROULA, da comunidade 

científica, lideranças locais e entidades efetivamente relacionadas com a unidade é desejável 

que ocorra no processo de elaboração do plano para que se obtenha um documento de 

planejamento em sintonia com a realidade e as demandas locais. Deve-se, portanto, envolver 

sempre que possível, a comunidade local como equipe de apoio e de campo nos trabalhos de 

elaboração do Plano de Manejo. 

O Plano de Manejo da APA será elaborado em onze etapas e terá como produtos finais 

4 encartes, a seguir brevemente descritas. 

 

 

1ª Etapa: Primeira Reunião Técnica – Organização e Planejamento 

 

Atividades: 

 Participar da Organização do Planejamento, juntamente com os técnicos da 

SEMADUR e representantes do Conselho Gestor da APA do CEROULA; 

 Apresentar Detalhamento da Metodologia e Proposta Preliminar do Programa de 

Trabalho;  
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 Ajustar a Metodologia e Programa de Trabalho, com base na Organização do 

Planejamento; 

 Definir equipes, papéis e responsabilidades;  

 Definir preliminarmente a região da APA, estabelecendo os marcos nos limites 

geográficos pelas coordenadas geográficas de latitudes e longitudes Oeste, Datum 

SAD-69 e pelas coordenadas planas  UTM. 

 

Observações: 

O contratante estabelecerá para a elaboração do Plano de Manejo uma Equipe de 

Planejamento, constituída, além do consultor, pelo Secretário da SEMADUR ou pessoa por 

este indicada, o Vice-Presidente da APA do Ceroula, e por um técnico indicado por cada 

segmento representado no Conselho Gestor da APA do CEROULA. O Secretário da 

SEMADUR ou seu indicado será o responsável pela supervisão do Plano de Manejo. Os 

técnicos indicados pelo Conselho Gestor da APA do CEROULA serão os coordenadores da 

Equipe de Planejamento. O consultor contratado para a elaboração do plano será o 

coordenador técnico do Plano de Manejo. Sempre que considerado necessário pela Equipe de 

Planejamento, o supervisor do Plano de Manejo poderá solicitar a participação de outros 

técnicos que possam contribuir para o melhor desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da SEMADUR e do Conselho Gestor nesta Equipe de Planejamento 

deverão acompanhar em todos os momentos as diferentes atividades de elaboração do Plano 

de Manejo e participar das discussões dos documentos apresentados pela consultoria 

contratada. As atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos componentes da 

Equipe de Planejamento e da equipe da contratada serão especificadas nesta etapa. Os 

trabalhos quando realizados em conjunto, deverão obedecer a uma programação acordado 

entre o contratado e os demais representantes envolvidos no processo. 

Neste momento ocorrerá a mobilização de equipe que compreenderá a programação e 

alocação das equipes técnicas, de nível superior e médio, para atender as necessidades de 

Projeto, bem como os contatos e providências preliminares relativas à obtenção dos meios 

materiais de apoio às equipes. 

A mobilização será gradativa, à medida das necessidades de atendimento às atividades 

do Fluxograma de desenvolvimento dos trabalhos, conforme disposto na proposta 

apresentada. A desmobilização da equipe far-se-á dentro do mesmo princípio. 

 

 

2ª Etapa: Coleta e Análise das Informações Básicas Disponíveis. 

 

Atividades: 

 Levantar e analisar a bibliografia existente sobre a APA na SEMADUR, no Instituto 

Municipal de Planejamento Urbano - PLANURB, na representação do órgão federal 

de meio ambiente em Mato Grosso do Sul, no órgão ambiental do Estado, na 

EMPAER, Empresa de Saneamento ÁGUAS GUARIROBA S.A., Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL, nas Universidades e junto à 

comunidade científica; 

 Conhecer o Sistema de Informações Geográficas (SIG) da Divisão de 

Geoprocessamento do PLANURB e SEMADUR, informações do IMASUL, do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CERH e o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do MS, visando 

melhor aproveitamento dos produtos a serem gerados e inseridos no referido sistema; 
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 Identificar e adquirir, quando existente, mapas e fotografias aéreas da região em 

estudo; 

 Adquirir imagens de satélite atualizadas, preferencialmente do ano do trabalho, que 

possibilitem posterior elaboração de mapas temáticos em sistema de informações 

geográficas em escala entre 1:10.000 e 1:50.000; 

 Levantamento de informações topográficas, lençol freático, recursos hídricos 

superficiais e demais informações pertinentes da APA do CEROULA. 

 

Tão logo se inicie o afluxo dos dados coletados, os mesmos serão submetidos a uma 

triagem e compilação iniciais, de modo a serem imediatamente utilizados nas demais 

atividades subseqüentes ou permanecerem como elementos de consultas constantes ou 

posteriores para a elaboração do Plano de Manejo. 

 

 

3ª Etapa: Reconhecimento de Campo. 

 

Atividades: 

 Reunião com Conselho Gestor da APA; 

 Realizar os trabalhos de interpretação preliminar das imagens orbitais para elaboração 

do mapa base da APA; 

 Realizar visitas a campo e o reconhecimentos da área através de sobrevôo, se 

necessário for, a fim de aferir e detalhar os dados resultantes da análise preliminar das 

imagens e identificar os pontos amostrais para realização dos levantamentos de 

campo; 

 Elaborar Mapa Base, na escala 1:50.000 ou de maior detalhe, contendo os limites da 

APA, limites municipais, rede de drenagem, sistema viário e limites de propriedades 

rurais; 

 Definição de estratégias, público alvo e local para a realização da Oficina de 

Planejamento; 

 Revisão e adequação do planejamento da APA; 

 Avaliar espaço para a instalação de um Parque Municipal da APA do Ceroula. 

 

De posse dos elementos coletados, proceder-se-á à verificação, em campo, da 

consistência dos dados obtidos. A inspeção será efetuada por pessoal qualificado e experiente 

e fornecerá importantes informações para o desenvolvimento das atividades subseqüentes. 

Esta inspeção fornecerá documentação completa sobre o uso e ocupação, situação 

fundiária, condições e características dos meios físico e biológico, inclusive com ilustrações 

fotográficas. 

 

 

4ª Etapa: Primeira Oficina de Planejamento. 

 

Atividades: 

 Apresentação dos objetivos da Oficina de Planejamento; 

 Apresentação sobre a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

abordando os grupos e as categorias de manejo com foco na APA e seus objetivos; 
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 Apresentação sobre o processo de planejamento, abordando a metodologia e plano de 

trabalho para elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula; 

 Apresentação das principais características e problemas sobre a APA do Ceroula; 

 Fomento de discussões para coleta de subsídios que orientem a abordagem técnica do 

diagnóstico e auxiliem a identificação do potencial de cooperação incentivando o 

comprometimento dos diversos atores sociais envolvidos; 

 Elaborar e definir a Visão de Futuro da comunidade através de alguma metodologia 

participativa, consagrada como por exemplo a de Diagnóstico Rápido Participativo – 

DRP; 

 Elaborar e entregar o Relatório da Primeira Oficina de Planejamento. 

 

Observação: 

A participação do Conselho Gestor da APA do Ceroula, e dos diversos segmentos da 

sociedade civil organizada (comércio, os empresários, os conselhos profissionais, as 

organizações não-governamentais – ONGs e instituições de pesquisa, ensino e extensão) bem 

como, da Empresa de Saneamento ÁGUAS GUARIROBA S.A. é de fundamental 

importância para o fortalecimento e democratização do processo. 

 

 

5ª Etapa: Levantamentos de Campo. 

 

Diagnóstico da situação da APA. 

 Proceder aos levantamentos de campo para caracterização dos fatores sócio-

econômico, bióticos e abióticos, como segue: 

 

a) Identificação e caracterização da área de influência da APA 

 

Atividades: 

 Elaborar o memorial descritivo dos limites territoriais da APA, inclusive no que se 

refere a ajustes que venham a ser considerados justificáveis; 

 Identificar e descrever a área de influência da APA indicando os critérios usados para 

sua definição, como por exemplo: cursos d’água que fluem para a APA, populações do 

entorno que se apropriam de seus recursos naturais, utilização de áreas para lazer, 

localização de atividades impactantes, dentre outros; 

 Identificar de forma geral, para a área de influência o uso e ocupação do solo, suas 

tendências e problemas ambientais decorrentes; 

 Elaborar o mapa da área de influência indicando a rede hidrográfica, as unidades de 

conservação e principais pressões que atuam sobre a APA. 

 

 

b) Análise do quadro sócio-econômico 

 

Abordagens: 

 Uso e ocupação do território rural, infra-estrutura de serviços e equipamentos rurais e 

urbanos, estrutura fundiária predominante na área rural; 

 Principais atividades econômicas da APA, incluindo mapa com a disposição fundiária 

e uso do solo; 

 Histórico da ocupação do solo; 
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 Para as áreas com vocação para visitação fazer indicação dos locais com restrições 

específicas; 

 Caracterização da população rural quanto a faixas etárias, nível de escolaridade, 

gênero, taxas de crescimento, entre outros parâmetros; 

 Caracterização do nível de vida da população segundo renda per capita; 

 Indicação de alternativas de desenvolvimento sustentável viáveis para a APA, 

assinalando aquelas que já estão sendo realizadas, definindo alternativas para a 

implementação de atividades que resultem em aumento da produção e estocagem de 

água na bacia hidrográfica e proteção do manancial; 

 Características culturais; 

 Visão das comunidades sobre a APA; 

 Atividades geradoras de impactos ambientais e outros problemas que afetam a APA, 

indicando em mapa os principais locais e evidências de ameaças e pressões; 

 Ações ambientais desenvolvidas por instituições existentes na área; 

 Possibilidades e oportunidades de cooperação institucional para a APA; 

 Infra-estrutura disponível para apoio aos trabalhos da APA; 

 Identificação dos potenciais turísticos da APA; 

 Levantamento da situação documental das propriedades junto a PMCG-MS. 

 

 

c) Análise do quadro ambiental: fatores bióticos 

 

Na caracterização da fauna e da vegetação da APA deverão ser observados os 

seguintes itens gerais: 

 Indicação de bibliografias existentes sobre estas áreas temáticas para a APA e a região 

na qual esta se insere; 

 Considerações acerca dos riscos e efeitos do fogo sobre a fauna e a vegetação; 

 Tipos de pressões que vêm sendo exercidas sobre os recursos naturais (fauna, flora, 

água, solo) indicando os locais na base cartográfica; 

 Indicação de pesquisas necessárias para a fauna e a flora, estabelecendo a ordem de 

prioridade. Cada pesquisa deverá incluir: objetivos, justificativas, locais, época 

propícia, requisitos, instituições ou pessoas capacitadas para o estudo e outras 

recomendações pertinentes; 

 Subsídios à educação ambiental com texto sucinto em linguagem adequada à 

compreensão do público alvo, contendo os aspectos relevantes sobre o tema em 

questão, bem como fotos com legendas que sejam ilustrativas ao fim a que se 

destinam. 

 

Para a fauna 

 Realizar um inventário da fauna para os principais grupos taxonômicos; 

 Especificar a existência de habitats especiais; 

 Incluir lista comentada das espécies da fauna da unidade de conservação, apresentando 

sempre que possível, o nome científico e o nome vulgar, características e outras 

informações consideradas pertinentes (como anexo); 

 Identificar a existência de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 

extinção e invasoras; 

 Avaliação do status atual de proteção dos grupos faunísticos em questão (avifauna, 

mastofauna, ictiofauna e herpetofauna). 
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Para a flora 

 Mapa, em escala de 1:50.000 ou de maior detalhe, contendo a distribuição das 

principais formações existentes e salientando o estado atual da vegetação, áreas 

conservadas e degradadas com ênfase nas áreas de preservação permanente e, sempre 

que possível, reservas legais identificadas; 

 Identificação da flora existente; 

 Análise das fitofisionomias e aspectos de riqueza de espécies, status e endemismo, 

considerando-se as espécies mais notáveis, como as novas, raras, vulneráveis, em 

perigo e/ou ameaçadas de extinção; 

 Caracterização e avaliação das principais formações vegetais da unidade de 

conservação, contendo a descrição fisionômica de cada formação vegetal, abordando-

se as espécies mais representativas de cada uma; 

 Indicação de plantas de especial interesse para a fauna, plantas medicinais 

acompanhadas de recomendações de estudos e de manejo para seu controle; 

 Indicações de espécies exóticas (plantas e/ou animais cultivados e/ou introduzidos) 

que possam oferecer riscos à fauna e vegetação silvestres; 

 Avaliação do estado atual da proteção e conservação da vegetação e recomendações 

para o seu manejo e/ou controle dos processos de degradação; 

 Analisar a situação de fragilidade destes ambientes face às pressões sofridas, 

indicando possíveis limites de tolerância de uso nestes ambientes, indicação de locais 

com restrições específicas à visitação. 

 

 

d) Análise de paisagem: fatores abióticos 

 

Na descrição da paisagem da APA deverão ser observados os seguintes itens: 

 clima predominante da região, dados pluviométricos, de temperatura e ventos; 

 geomorfologia: descrição das grandes unidades geomorfológicas e dos 

compartimentos paisagísticos incluindo índices de fragilidade. Deverão ser expressos 

em um mapa geomorfológico; 

 hidrografia: citar as microbacias hidrográficas da APA e as que drenam para a área, 

regime das cheias e vazantes, característica dos principais rios da bacia assim como as 

interferências antrópicas e qualidade da água, aqüíferos e seus mecanismos de reserva, 

expressos em mapa hidrogeológico; 

 solos: características físicas dos solos: permeabilidade, fragilidade e outras julgadas 

significativas para a conservação e manejo da APA e seu mapeamento, classificados 

de acordo com critérios da EMBRAPA; 

 caracterização geral da geologia da área; 

 patrimônio arqueo-paleontológicos (se houver): mapeamento de localização dos sítios 

paleontológicos, descrição dos sítios, grupos e espécies ocorrentes e estado de 

conservação dos fósseis; caracterização dos sítios arqueológicos, datação e 

fragilidades. 

 

 

6ª Etapa: Elaboração dos Encartes 1, 2 e 3. 

 

 Encarte 1. Contextualização da APA do CEROULA; 
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 Encarte 2. Análise da APA no contexto regional; 

 Encarte 3. Análise integrada da APA do CEROULA; 

 Documento síntese da APA – incluindo prognóstico e proposta preliminar de 

zoneamento (versão resumida dos Encartes para subsidiar a Oficina de Planejamento). 

 

Atividades: 

 Elaborar a Versão Preliminar dos Encartes: 1. Contextualização da APA do 

CEROULA; 2. Análise da APA no contexto regional; 3. Análise integrada da APA do 

CEROULA; 

 Realizar uma ou mais reuniões técnicas com a Equipe de Planejamento para análise da 

Versão Preliminar dos Encartes, bem como, estabelecimento de estratégia para a 

realização da Oficina de Planejamento; 

 Proceder às modificações e recomendações apontadas pelos técnicos da SEMADUR e 

Conselho Gestor que integram a Equipe de Planejamento; 

 Elaborar um Documento Síntese da APA com base nos encartes já elaborados, a ser 

aprovado pela SEMADUR, para ser enviado aos participantes da Oficina de 

Planejamento; 

 Elaboração preliminar do zoneamento da APA; 

 Definir estratégias, convidados e local para a 2ª Oficina de Planejamento. 

 

Observações: 

A contratada elaborará os encartes mencionados neste Termo de Referência com base 

nos resultados dos levantamentos, contatos, entrevistas e reuniões anteriormente realizados, 

bem como orientações da Equipe de Planejamento e no Roteiro Metodológico de 

Planejamento (IBAMA, 2002). 

O Documento Síntese da APA – é a versão resumida dos Encartes já elaborados 

abordando os objetivos específicos de manejo da APA, sua área de influência, as 

características sócio-ambientais da unidade, infra-estrutura existente, principais atividades 

impactantes que ocorrem na área e seus efeitos e o zoneamento preliminar. Este documento 

deve ser aprovado pela SEMADUR antes de ser enviado aos participantes da Oficina de 

Planejamento. 

 

 

7ª Etapa: Segunda Oficina de Planejamento 

 

Atividades: 

 Apresentação dos Encartes gerados na 6ª etapa submetendo-os às avaliações; 

 Apresentação dos resultados das pesquisas pelos pesquisadores, bem como das 

recomendações de manejo às sua áreas temáticas; 

 Definição dos objetivos específicos de manejo; 

 Apresentação e discussão da proposta preliminar do zoneamento da APA ajustada na 

etapa anterior, com vistas a sua consolidação; 

 Elaborar o Relatório da Segunda Oficina de Planejamento. 

 

Observação: 

É importante a participação do Conselho Gestor da APA. 
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8ª Etapa: Segunda Reunião Técnica – Estruturação do Planejamento 

 

Atividades: 

 Revisão dos objetivos de manejo; 

 Elaboração da Matriz de Análise Estratégica; 

 Estabelecimento das áreas estratégicas; 

 Definição das diretrizes gerais de manejo e ação; 

 Consolidação do zoneamento. 

 

8.1. Elaboração de um Programa de Comunicação da APA do CEROULA. 

 

O Programa de Comunicação deverá apresentar no mínimo: 

 Meios de difusão das informações referentes ao Plano de Manejo, bem como, das 

informações produzidas no decorrer de sua elaboração;  

 Instrumentos que possibilitem a efetivação da consulta social referente a condução das 

questões emergentes do Plano de Manejo; 

 Estimulem a participação e o comprometimento da comunidade local diretamente 

beneficiada e promova o engajamento social municipal ao longo do tempo; 

 Estruture ações que visem celebrar os objetivos alcançados reforçando os laços de 

cooperação entre os entes e fortalecendo as iniciativas conservacionistas e 

preservacionistas dentro da bacia hidrográfica. 

 

8.2.  Elaboração de Diretrizes para o Gerenciamento da APA do CEROULA. 

 

As diretrizes apresentadas deverão conter no mínimo: 

 Alternativas para o monitoramento da qualidade ambiental; 

 Meios para a avaliação da satisfação e comprometimentos social; 

 Instrumentos que avaliem a melhoria das condições de manejo dos solos; 

 Indicar alternativas de indicadores que avaliem o sucesso das medidas implementadas 

para solução dos problemas. 

 

 

8.3. Elaboração de Programa de Investimentos para a APA do CEROULA. 

 

O Programa de Investimentos deverá conter no mínimo: 

 Apresentar detalhamento das ações necessárias e das alternativas produtivas 

sustentáveis relevantes que se enquadrarem nos objetivos de criação da APA; 

 Detalhar as possíveis fontes de financiamentos e percentuais de participação por ação 

aos agentes envolvidos; 

 Apresentar estratégias para implementação do Plano de Investimentos e sua 

manutenção para os anos seguintes; 

 Elaborar cronograma para as ações e alternativas previstas no Plano de Investimentos. 

 

Observação: 

Nesta etapa estarão participando os membros da Equipe de Planejamento definida para 

a 1ª etapa. Se necessário, a equipe poderá convidar outros técnicos que possam contribuir com 

os trabalhos. A consolidação do zoneamento deverá prever seu mapeamento em escala de 
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1:50.000 e, ser discutido e avaliado o mapeamento de parte deste zoneamento em escala de 

maior detalhe (por ex. 1:10.000). 

Em associação às diretrizes estabelecidas no Zoneamento Ambiental, deverão ser 

especificadas ações básicas necessárias à construção de um cenário futuro desejável e 

compatível com os objetivos e diretrizes da APA do Ceroula. Para tanto, sugere-se a inclusão 

de alguns programas ambientais como: 

P1. Programa de Integração Institucional – com ações que estabeleçam alternativas de 

cooperação técnica, parecerias e/ou outros instrumentos legais e administrativos com 

instituições ligadas às demais esferas de governo (Fomentar o Consorcio Intermunicipal para 

ampliação da APA do Ceroula), além de empresas, instituições de ensino e pesquisa, 

organizações não-governamentais, associações e sindicatos. 

P2. Programa de Fiscalização – que institua um sistema de fiscalização regular no âmbito da 

APA, através de um Colegiado Gestor que deverá deliberar e planejar sobre a fiscalização das 

atividades e demais programas a serem desenvolvidos na APA do Ceroula. 

P3. Programa de Estruturação Econômico-financeira – que complemente o Programa de 

Integração Institucional, viabilizando os recursos financeiros necessários à implementação das 

ações de recuperação e gestão indicadas no presente Plano de Manejo. 

P4. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – associado ao Programa 

de Delimitação e Cercamento de Áreas de Preservação Permanente, este programa deve 

promover incentivos, com contrapartida financeira, para adequação das propriedades rurais, 

que ficará a cargo de cada proprietário. 

P5. Programa de Boas Práticas Agrícolas – que vise a recuperação e o controle dos processos 

erosivos existentes na APA, como parte de um amplo conjunto de ações contempladas com as 

boas práticas agrícolas. Deverão compor este programa ações como adequação do acesso do 

gado para dessedentação, utilização adequada de agrotóxicos, destinação final das embalagens 

de agrotóxicos, manejo do solo, gestão da propriedade, entre outros. 

P6. Programa de Recuperação, Conservação e Restrições à Implantação de Estradas  

Vicinais – que intensifique as ações de recuperação e conservação já desenvolvidas pela 

Prefeitura, mantenham as condições adequadas a circulação de pessoas, bens e mercadorias, 

mas também garantindo um sistema viário sustentável. 

P7. Programa de Educação Ambiental – que estabeleça a interação entre a comunidade local 

residente na APA e o Colegiado Gestor, através de atividades que contemplem a importância 

da preservação dos recursos hídricos, o histórico da criação da APA e seus objetivos, entre 

outros. 

P8. Programa de Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos – com diretrizes que 

integrem o cadastramento dos usuários da água, o monitoramento da qualidade da água, do 

lençol freático, das vazões e o gerenciamento dos resíduos sólidos e dos efluentes. 

P9. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas – com ações que garantam que as 

poluições difusas ocorrentes na bacia não sofram incrementos nas suas concentrações. 

P10. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna – que vise detalhar a 

caracterização da riqueza de vertebrados terrestres e aquáticos presentes na área de influência 

direta da APA do Ceroula. 

P11. Programa de Conservação e Monitoramento da Flora – que vise detalhar a caracterização 

da riqueza local, suas espécies, suas raridades e seu potencial de utilização, entre outras; 
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P12. Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais – cujas ações indiquem os passivos 

críticos existentes na APA do Ceroula, que decorrem dos diferentes modos de uso e ocupação 

da mesma. 

P13. Programa de Incentivo ao Desenvolvimento e Gestão do Turismo – este programa deve 

promover e incentivar a implantação de atividades turísticas de baixo impacto ambiental, bem 

como a realização de parcerias. 

P14. Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA – deve promover e incentivar 

parcerias para viabilizar o PSA, estimulando os produtores a adotarem as boas práticas 

agropecuárias. 

 

9ª Etapa: Elaboração do Encarte 4. Planejamento da APA 

 

Atividade: 

 Elaborar a Versão Preliminar do Encarte 4, assim como sua Versão Resumida 

Preliminar. 
 

Observação: 

Conforme Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), e o conteúdo deste 

Termo de Referência este Encarte deverá ser elaborado contendo: 

 Visão Geral do Processo de Planejamento; 

 Avaliação Estratégica da APA; 

 Objetivos Específicos do Manejo da APA; 

 Zoneamento; 

 Normas Gerais; 

 Planejamento por Área de Atuação; 

 Enquadramento das Áreas de Atuação por Temas; 

 Estimativas de Custos; 

 Programa de Comunicação; 

 Diretrizes para o Gerenciamento da APA; 

 Plano de Investimentos. 

 

A Versão Resumida Preliminar, refletido o conteúdo do Encarte 4, deverá ser um 

documento de leitura fácil e rápida. Preferencialmente deve ser elaborado com auxílio de um 

profissional da área de comunicação visual, contendo ilustrações coloridas. 

 

 

10ª Etapa: Terceira Reunião Técnica – Avaliação do Plano de Manejo 

 

Atividades: 

 Apresentar e discutir a Versão Preliminar do Encarte 4, assim como sua Versão 

Resumida Preliminar; 

 Identificar e consolidar os ajustes necessários; 

 Preparar Versões Consolidadas; 

 Apresentar a Versão Consolidada do Encarte 4 e sua Versão Resumida Preliminar ao 

Conselho Gestor da APA do CEROULA para aprovação; 
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 Apresentação dos resultados dos Programas Ambientais Propostos. 

 

Observações: 

Esta etapa contará com participação não só dos membros da Equipe de Planejamento, 

mas também dos integrantes do Conselho Gestor da APA e a equipe técnica da contratada 

responsável pela elaboração do Encarte 4 e de sua Versão Resumida. Esta última apresentará 

os citados documentos para conhecimento, condicionados à análise e aprovação pelos 

representantes do Conselho Gestor da APA do CEROULA. Caso o documento seja 

reprovado, a empresa não receberá a parcela do pagamento. 

 

 

11ª Etapa: Entrega, Apresentação e Aprovação Formal do Plano de Manejo da APA do 

CEROULA. 

 

Atividades: 

 Apresentar e disponibilizar a versão final do Plano de Manejo da APA do 

CEROULA, entendido como as versões finais dos Encartes 1, 2, 3 e 4; 

 Disponibilizar exemplares da Versão Resumida do Planejamento; 

 Participar da aprovação formal do Plano de Manejo da APA do CEROULA; 

 Realizar Audiência Pública para validação do processo. 

 

Observação: 

Esta etapa se dará em Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da APA do 

CEROULA, contando com a participação de convidados pertencentes ao Poder Público, à 

comunidade científica e acadêmica e às comunidades da APA do CEROULA, dos meios de 

comunicação, dentre outros. 

A Audiência Pública deverá ocorrer em local a ser definido, visando a validação do 

Plano de Manejo da APA do CEROULA e sua posterior transformação em Lei Municipal. 

 

 

VI. PRODUTOS 

 

Deverão ser apresentados os seguintes PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS: 

1) Documento contendo o Detalhamento da Metodologia; 

2) Proposta Preliminar do Programa de Trabalho; 

3) Mapa Base da APA, de preferência na escala 1:50.000, planialtimétrico contendo os 

limites da APA, limites municipais, rede de drenagem, sistema viário e núcleos rurais; 

4) Relatório da Primeira Oficina de Planejamento; 

5) Versão Preliminar dos Encartes: 1. Contextualização da APA do CEROULA; 2. 

Análise Regional; 3. Análise da APA do CEROULA; 

6) Documento Síntese da APA; 

7) Relatório da Segunda Oficina de Planejamento; 

8) Versão Preliminar do Encarte 4. Planejamento da APA; 

9) Versão Preliminar da Versão Resumida do Encarte 4. 

 

Com base nos resultados das atividades e nos produtos intermediários, a empresa 

contratada deverá apresentar ao órgão contratante os seguintes PRODUTOS FINAIS: 
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1) Versão Final do Plano de Manejo da APA do CEROULA contendo: 

1.1) Encarte 1. Contextualização da APA do CEROULA; 

1.2) Encarte 2. Análise Regional da APA do CEROULA; 

1.3) Encarte 3. Análise integrada da APA do CEROULA; 

1.4) Encarte 4. Planejamento da APA do CEROULA; 

 

2) Mapas do Zoneamento da APA em escala de 1:50.000 e/ou de maior detalhe conforme 

definido na segunda Reunião Técnica. 

 

3)  Mapas temáticos: 

 3.1)  Uso e Ocupação do Solo; 

 3.2)  Vegetação (estado atual da vegetação detalhando as fitofisionomias, áreas 

degradadas e áreas conservadas); 

 3.3) Relevo (grandes unidades geomorfológicas com a indicação da hipsometria e 

índices de fragilidade dos terrenos); 

 3.4) Hidrografia; 

 3.5) Solos; 

 3.6) Hidrogeologia; 

 3.7)  Sítios arqueológicos (se houver); 

 3.8) Pressão antrópica sobre a APA, utilizando setas para indicar o sentido e 

intensidade da pressão, caracterizando equipamentos existentes e espacializando os grupos 

sociais existentes; 

3.9) Áreas susceptíveis a processos erosivos; 

4.0) Caracterização biológica,  destacando as ocorrências das espécies; 

4.1) Viabilidade econômica, turística e produtiva; 

4.2) Carta imagem; 

4.3) Mapa com limite e sedes de propriedades da APA; 

 

4) Documento Síntese da APA, contendo a versão resumida final dos Encartes 1, 2 e 3 

(gerado na 6ª etapa), acrescida da Versão Resumida final do Encarte 4; 

 

 

VII. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

Todos os produtos intermediários deverão ser escritos em língua portuguesa, 

observando as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

vigentes na época da elaboração do Plano de Manejo, com exceção dos mapas, desenhos e 

gráficos em que poderão ser utilizados outros formatos. Serão impressos em qualidade 

“Laserprint” ou similar, em papel formato A4, sendo um sem encadernar. 

Os produtos intermediários deverão ser entregues em três vias originais impressas e 

em meio digital (CD-rom) para o acervo da SEMADUR. Para atender às demandas dos 

trabalhos e discussões nas oficinas e reuniões técnicas, os produtos intermediários deverão ser 

fornecidos com quantidade e qualidade de cópias que sejam suficientes e adequadas conforme 

vier a ser definido pela Equipe de Planejamento. 

A versão final deverá ser fornecida impressa em cinco vias originais e também em 

meio digital (CD-rom) formatado e gravado no editor de texto “Word for Windows” 6.0 ou 

superior da Microsoft. 

A estrutura e formatação dos documentos, na versão preliminar ou final, deverão 

observar o seguinte: 
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Estrutura: 

 capa 

 contracapa 

 resumo 

 sumário 

 listas de figuras, de quadros e de fotos 

 listas de siglas e abreviaturas 

 introdução 

 capítulos e subcapítulos 

 conclusões 

 recomendações 

 referências bibliográficas 

 atores 

 glossário (caso necessário) 

 anexos 

 

Formatação: 

 programa: Word 6.0 ou superior 

 fonte: ARIAL; 

 título principal: ARIAL 14, caixa alta, negrito; 

 subtítulo: ARIAL 12, caixa alta e baixa, negrito; 

 texto: ARIAL 12, justificado; 

 páginas numeradas; 

 espaçamento simples entre linhas e um espaço entre parágrafos; 

 numeração dos itens: algarismos arábicos, negrito, separados por ponto (ex.: 1., 1.1., 

etc); 

 papel tamanho A4; 

 margens da página: superior = 3cm, inferior = 2cm, esquerda = 3cm, direita = 2cm, 

cabeçalho e rodapé = 1,6cm; 

 sem recuo para indicar parágrafo, começando no início da margem esquerda. 

 

Também devem ser seguidas as seguintes orientações durante a redação dos 

documentos finais e intermediários: 

 Tabelas, quadros, croquis e quaisquer outras instruções deverão se numeradas, 

apresentar legenda e títulos completos e auto-explicativos; 

 As siglas deverão ser explicadas somente na primeira vez em que forem citadas e 

deverá aparecer uma relação das siglas utilizadas no início do documento; 

 As palavras em outros idiomas deverão vir em itálico; 

 Nomes científicos também deverão vir em itálico, sem separação de sílabas, seguidos 

ou antecedidos do nome popular da espécie em letras minúsculas, sem vírgula, sem 

parêntesis, como por exemplo: veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus ou Cariocar 

brasiliense pequi. Caso se dispuser apenas do gênero, as abreviações sp. e spp. nunca 

virão em itálico e sempre serão em minúsculas seguidas de ponto; 

 Os nomes populares compostos deverão sempre ter hífen. Nomes populares estarão 

sempre em minúsculas; 

 Autores e obras citadas deverão ser referidos apenas por iniciais maiúsculas, seguidos 

por vírgula e data. 
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Todo o material cartográfico deverá ser entregue também em cinco vias originais, na 

escala e formatos mais apropriados para apresentar as informações, discutidos e aprovados 

junto à Equipe de Planejamento.  

Todas as informações geo-referenciadas que se possuam deverão ser entregues em 

meio digital com formato(s) definido(s) conjuntamente com pessoal da Divisão de 

Geoprocessamento da SEMADUR e aprovado pela Equipe de Planejamento. Da mesma 

forma será definida a formatação mais apropriada para inserção das imagens e banco de dados 

associados no Sistema de Informação Geográfica (SIG) instituída na PMCG. 

Deverão ser fornecidas informações detalhadas, em papel e meio digital de todos os 

dados: descrição geral dos arquivos produzidos, procedimentos adotados para a digitalização 

dos dados cartográficos, escala, data e fonte desses dados, tipo (mapa em papel, imagens de 

satélite, etc), data da digitalização dos dados cartográficos, problemas existentes nos dados, 

projeção cartográfica utilizada e todos os parâmetros necessários para sua interpretação 

(datum, meridiano central, zona). 

 

 

VIII. REQUISITOS QUANTO A EMPRESA E EQUIPE 

 

A empresa a ser contratada para executar os trabalhos acima descritos deverá ser 

especializada em planejamento regional, estudos ecológicos, mapeamento temático e Manejo 

de Unidades de Conservação, com reconhecida experiência no campo da identificação de 

grupos de interesse e com trabalhos semelhantes já realizados e comprovados em áreas 

similares, através da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica. Para a realização dos 

trabalhos sugerimos que a equipe deverá incluir no mínimo os seguintes profissionais: 

 Um coordenador com formação em ecologia ou áreas afins e com experiência 

reconhecida de no mínimo dez anos em planejamento regional e manejo de áreas 

protegidas; 

 Um especialista em geoprocessamento com  experiência sensoriamento remoto, bases 

cartográficas e elaboração de banco de dados utilizando sistema de informações 

geográficas; 

 Um profissional com experiência ou especialista na área social em identificação de 

grupos de interesse; 

 Um especialista em políticas ambientais e desenvolvimento regional, incluindo 

ecoturismo; 

 Um especialista em botânica com experiência em avaliação ecológica rápida; 

 Um especialista em herpetofauna com experiência em avaliação ecológica rápida; 

 Um especialista em mastofauna com experiência em avaliação ecológica rápida; 

 Um especialista em avifauna com experiência em avaliação ecológica rápida; 

 Um especialista em ictiofauna com experiência em avaliação ecológica rápida; 

 Um especialista em sistemas produtivos de agronegócio e agricultura familiar; 

 Um profissional com experiência ou especialização em manejo de solo e recuperação 

de áreas degradadas; 

 Um profissional com experiência ou especialista em estudo de viabilidade econômica 

e produtiva; 

 Um profissional com experiência ou especialista em hidrogeologia; 

 Um profissional com experiência ou especialização em comunicação, propaganda e 

marketing; 
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 Um profissional com experiência ou especialização em arqueo-paleontologia; 

 Digitadores, e quaisquer outros especialistas ou técnicos necessários para a realização 

das atividades descritas neste Termo de Referência. 

 

As empresas candidatas à execução destes serviços devem fornecer planos de trabalho 

detalhando sua metodologia e sua abordagem específica para a APA do CEROULA, e 

demonstrando a experiência de sua equipe na realização dos serviços acima descritos. 

A elaboração dos diagnósticos, prognósticos, apresentação de proposições e 

alternativas necessárias à conclusão dos trabalhos deverão ser realizadas por profissionais 

legalmente habilitados, às expensas do contratado. 

O contratado e os profissionais que subscreverem os estudos previstos no Termo de 

Referência serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 

administrativas, civis e penais. 

 

 

IX. INSUMOS 

 

Todas as despesas com a elaboração de documentos, passagens aéreas, hospedagem, 

transporte, alimentação e comunicações da equipe técnica correrão por conta da empresa 

contratada. Da mesma forma correrão as despesas com a realização das Oficinas de 

Planejamento. 

A SEMADUR disponibilizará documentação e publicações existentes no âmbito 

municipal e que sejam consideradas relevantes para a execução dos serviços, bem como 

fornecerá à empresa contratada acesso aos dados existentes e contato com técnicos em outras 

instituições locais. 

 

 

X. PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

O prazo para execução dos trabalhos será de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

data de assinatura do contrato. Os pagamentos deverão ser desembolsados da seguinte forma: 

 10% na entrega e aprovação do Relatório de detalhamento da metodologia proposta 

preliminar do programa de trabalho; 

 20% na entrega e aprovação do Relatório da 1ª Oficina de Planejamento; 

 20% na entrega e aprovação do Documento Síntese da APA com base nos encartes já 

elaborados; 

 20% na entrega e aprovação do Encarte 4, assim como sua versão resumida 

preliminar; 

 30% na entrega e aprovação da versão final do Plano de Manejo da APA do Ceroula. 


