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1.0 
Introdução 
 
A base legal para criação das Áreas de Proteção Ambiental (APA) remonta o início da 
década de 1980, quando da publicação da Lei Federal N.º 6.902, de 27 de abril de 1981, 
que no seu artigo 8º, estabeleceu que "havendo relevante interesse público, os poderes 
executivos Federal, Estadual ou Municipal poderão declarar determinadas áreas dos seus 
territórios de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das 
populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos recursos naturais". 
 
Atualmente, com base na Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a Área de Proteção 
Ambiental (APA) constitui uma categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 
onde podem coexistir o desenvolvimento de atividades produtivas exploradoras de recursos 
naturais e os objetivos de preservação dos atributos naturais e/ou paisagísticos. 
 
Ao contrário de outras modalidades de Unidades de Conservação previstas no SNUC e 
incluídas no grupo de unidades de Proteção Integral, as Áreas de Proteção Ambiental 
podem ser constituídas por áreas privadas e públicas. Tal aspecto torna as Áreas de 
Proteção Ambiental uma modalidade especial de Unidades de Conservação, nas quais a 
capacidade de intervenção do estado é limitada dentro dos princípios constitucionais que 
garantem o direito à propriedade privada e sua função social. Nesse sentido, o planejamento 
do uso e ocupação do seu território e a exploração dos recursos naturais nas Áreas de 
Proteção Ambiental devem ser efetivados de forma conjunta e participativa. 
 
Para tanto, a Lei Federal N.º 9.985/2000 e a regulamentação promovida posteriormente pelo 
Decreto Federal N.º 4.340/02, estabeleceram que as Áreas de Proteção Ambiental devem 
dispor de um Conselho Gestor presidido pelo órgão responsável por sua administração e 
constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da 
população residente no território da área protegida. Trata-se, na prática, de um sistema de 
gestão integrada e participativa, tendo o Plano de Manejo como um dos principais 
instrumentos de gestão. 
 
Por sua vez, o Plano de Manejo foi definido pela própria Lei Federal Nº 9.985/2000 como 
sendo “o 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”. 
 
Tendo em vista tal diretriz, o Plano de Manejo constitui um documento técnico que consolida 
as diretrizes de gerenciamento da APA que, adequadamente implementadas, possibilitarão, 
através do estabelecimento do zoneamento da unidade, o ordenamento do uso e ocupação 
do solo e a minimização e a eliminação de impactos ambientais. 
 
A Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado, denominada também 
APA do Lajeado, constitui uma das três Áreas de Proteção Ambiental situadas no município 
de Campo Grande, que possui também a APA dos Mananciais do Córrego Guariroba e a 
APA da Bacia do Córrego Ceroula. 
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Instituída pelo Poder Público Municipal através do Decreto Nº 8.265, de 27 de julho de 2001, 
a APA do Lajeado teve sua criação vinculada à necessidade de recuperação e conservação 
do sistema produtor de água bruta para abastecimento público de Campo Grande, 
explorado inicialmente pela SANESUL (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso 
do Sul), responsável pela construção do reservatório e pela implantação do sistema de 
captação e adução de água até a zona urbana em 1985, e onde atualmente, a 
concessionária Águas Guariroba S.A. efetua a captação de 1.094,75 m3/h destinados ao 
abastecimento público da Capital. 
 
Esse é o segundo maior sistema produtor de água do município e responde por 
aproximadamente 12% do sistema de abastecimento de água de Campo Grande, 
complementando os sistemas superficiais dos córregos Guariroba e Desbarrancado (50% 
da produção de água) e também um amplo conjunto de poços que exploram os recursos 
hídricos subterrâneos (38% da produção de água), todos operados pela Águas Guariroba 
S.A. 
 
A APA do Lajeado está situada integralmente no município de Campo Grande (Figura 
1.0.a). Tendo como referência a localização da represa (Reservatório Lajeado), acessada 
pela BR-262, BR-163 e BR-060, com uma distância de aproximadamente 10 quilômetros em 
relação ao Centro da cidade de Campo Grande. 
 
Com área total de 52,37 Km2, o território da APA é caracterizado pela ocupação urbana e 
rural. Atualmente, mais de 54% do território da APA são ocupados por pastagens artificiais. 
 
A progressiva substituição da vegetação natural por pastagens cultivadas, associada a 
determinadas situações em que o manejo do gado e do solo não são compatíveis com a 
capacidade de suporte ambiental local, tem gerado impactos expressivos na bacia, 
sobretudo no que se refere a processos erosivos e ao assoreamento dos corpos d’água 
naturais e da área de entorno do Reservatório Lajeado. 
 
Objetivando constituir um instrumento de gestão da APA do Lajeado, o presente Plano de 
Manejo estabelece um conjunto de diretrizes de uso incorporadas ao Zoneamento Ambiental 
proposto, bem como diretrizes programáticas consolidadas na forma de Programas 
Ambientais, cujas ações contribuirão tanto com o ordenamento do uso e ocupação, como 
devem nortear o processo de recuperação ambiental da Unidade de Conservação. 
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2.0 
Metodologia 
 
Os procedimentos técnicos adotados no processo de elaboração do presente Plano de 
Manejo seguem os definidos pelo Termo de Referência emitido pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campo Grande (SEMADES) em 
setembro de 2007. Estes procedimentos assemelham-se aos que constam no “Roteiro 
Metodológico de Planejamento” publicado pelo IBAMA como referência para elaboração de 
Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Proteção Integral desse instituto. 
 
Todo o processo de elaboração do Plano foi acompanhado por técnicos da SEMADES e 
pelo Conselho Gestor através das reuniões realizadas entre março e junho de 2001, 
conforme detalhado a seguir: 
 

• 22/03/2001 – Institui o grupo de trabalho para elaborar a proposta de criação da APA 
dos Mananciais do Córrego Lajeado, Campo Grande – MS; 

• 05/06/2001 – Cria-se a APA dos Mananciais do Córrego Lajeado, através do Decreto 
n°8265. 

 
Através das reuniões, os técnicos representantes da equipe responsável pelo Plano 
apresentaram sistematicamente a proposta metodológica e as etapas de elaboração do 
estudo. De modo semelhante, os resultados obtidos ao longo da realização do diagnóstico 
ambiental foram expostos e submetidos à avaliação dos membros do Conselho Gestor e 
dos demais participantes. O mesmo procedimento foi adotado no caso da discussão da 
proposta de zoneamento ambiental da APA. 
 
Durante as reuniões realizadas, os técnicos envolvidos na elaboração do Plano de Manejo 
registraram demandas e sugestões expostas pelos participantes, sejam eles membros do 
Conselho Gestor ou representantes de instituições, empresas, proprietários rurais, 
pesquisadores, estudantes e cidadãos em geral. Através desses encontros, a equipe técnica 
recolheu informações que subsidiaram a condução dos trabalhos, especialmente na 
elaboração e complementação do diagnóstico ambiental e na formulação das propostas de 
zoneamento. 
 
O principal objetivo do diagnóstico ambiental foi o de fornecer as bases técnicas para a 
divisão do território da APA em áreas e zonas de acordo com as necessidades de proteção, 
conservação e recuperação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. Para 
tanto, foi necessária a realização de estudos dos componentes ambientais dos meios físico 
(geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos), biótico (vegetação remanescente e 
fauna associada aquática e terrestre) e antrópico (usos do solo, caracterização fundiária, 
infra-estrutura, arqueologia, aspectos sócio-demográficos, legislação ambiental e restrições 
a ocupação). 
 
As informações obtidas tanto nos levantamentos bibliográficos, bem como em campo, 
realizadas a partir de bases cartográficas e imagens aerofotogramétricas (escala 1:60.000 
de 1965) e orbitais (imagem Ikonos, de setembro de 2006 e CBERS, de agosto de 2006), 
foram integradas a um banco de dados geográfico. Essas informações foram espacializadas 
e apresentadas na forma de Mapas Temáticos na escala 1:50.000. 
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A região de Campo Grande não conta com base cartográfica de detalhe. A melhor base 
disponível atualmente é a produzida pela DSG (Diretoria do Serviço Geográfico) na escala 
1:100.000 e produzida na década de 1970. 
 
Essa carência de uma base cartográfica adequada ao nível de detalhamento almejado para 
o Plano de Manejo foi em parte suprida pela utilização de imagem Ikonos, georeferenciada a 
partir de levantamento de coordenadas em pontos de controle (levantamento de campo) 
com a utilização de GPS geodésico. 
 
Com base nos levantamentos bibliográficos e de campo realizados ainda na etapa do 
diagnóstico ambiental, foram produzidos os mapas temáticos que alimentaram o banco de 
dados geográfico montados na plataforma ArcGIS. As informações foram integradas, 
possibilitando a produção de mapas intermediários (produto do cruzamento dos mapas 
temáticos básicos), além das áreas de maior fragilidade ou consideradas de interesse 
especial para a proteção dos recursos naturais da APA, sobretudo dos recursos hídricos. 
Esse processo, complementado pelas informações e sugestões recebidas pela equipe 
técnica durante as reuniões coordenadas pelo Conselho Gestor, subsidiaram a proposição 
do zoneamento ambiental e o estabelecimento das restrições de uso e ocupação. 
 
Por fim, tendo por base as características ambientais locais e os impactos e passivos 
ambientais identificados, foi estabelecido um conjunto de ações consolidadas na forma de 
Programas Ambientais que deverão contribuir com a proteção e o desenvolvimento 
sustentável da APA. 
 
 



   
 
  

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                        5

3.0 
Contexto Sócio-ambiental Local e Regional 
 
3.1 
Aspectos Físicos 
 
O município de Campo Grande está inserido no Domínio Morfoclimático dos Chapadões 
Tropicais recobertos por Cerrados e penetrados por Florestas Galerias (AB’SABER,1970 e 
1973). 
 
As características climáticas do município assemelham-se às verificadas no território da 
região Centro-Oeste como um todo e em áreas circunvizinhas, destacando-se como 
característica principal a ocorrência de uma estação chuvosa e outra seca. 
 
Naturalmente, esse perfil básico decorre da interação entre os mecanismos de circulação 
atmosférica típicos da região central do Brasil e os fatores estáticos, entre os quais a própria 
localização de Campo Grande a 20º de latitude sul e a sua posição continental. 
 
No que se refere aos sistemas de circulação atmosférica, conforme NIMER (1977) destaca-
se a atuação de quatro sistemas de macro-escala que determinam as condições de tempo, 
caso do anticiclone subtropical do atlântico sul e dos sistemas de circulação perturbada de 
norte (convergência intertropical), de oeste (linhas de instabilidades tropicais) e da frente 
polar atlântica ou anticiclone polar. 
 
Enquanto o anticiclone subtropical do atlântico sul apresenta atuação constante, sendo 
responsável pela estabilidade das condições de tempo, os demais sistemas de circulação 
são responsáveis por mudanças bruscas nas condições de tempo. É o caso, por exemplo, 
das instabilidades verificadas normalmente no verão, resultantes da interação entre as 
linhas de instabilidade de oeste e o anticiclone polar, além da ação deste último sistema no 
inverno, que resulta habitualmente na queda de temperatura e de umidade e, por vezes, na 
ocorrência de chuvas frontais. 
 
A atuação desses fatores dinâmicos resulta numa certa homogeneidade climática na região 
Centro-Oeste, predominando, de acordo com o modelo de classificação climática de 
Köppen, o clima do tipo Aw, definido como Clima quente e úmido com chuvas de verão. 
Esse tipo climático é ainda definido como clima de Savana, tendo como característica a 
ocorrência de 4 a 5 meses secos e temperatura do mês mais frio superior a 18º C. 
 
Os dados constantes na Tabela 3.1.a apresentam o perfil da precipitação pluviométrica em 
Campo Grande. 
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Tabela 3.1.a 
Precipitação pluviométrica em Campo Grande – 1996- 2006 
 

Precipitação por Ano (em mm) Mês 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Janeiro 271,1 241,4 170,8 198,7 168,5 171,2 128,4 354,5 55,0 232,0 149,3 
Fevereiro 147,9 249,7 154,2 127,4 236,6 252,5 196,0 171,0 101,7 156,8 178,3 
Março 149,4 85,7 131,2 188,1 271,2 118,3 96,4 170,9 57,9 89,6 134,6 
Abril 40,7 113,1 196,1 38,1 41,3 78,0 46,4 152,0 139,9 70,9 64,3 
Maio 144,3 66,9 140,8 31,0 40,1 100,6 68,9 78,5 159,1 113,8 54,6 
Junho 2,4 134,6 27,9 15,8 8,2 40,1 0,0 37,9 83,0 160,7 16,5 
Julho 6,4 0,5 39,0 16,3 33,5 43,2 114,8 33,7 52,8 18,5 4,8 
Agosto 4,5 35,7 122,0 0,0 96,8 75,3 44,9 103,4 0,00 18.5 32,8 
Setembro 116,0 48,7 115,0 64,9 132,0 176,4 63,5 125,1 39,6 7,9 115,8 
Outubro 162,5 102,1 114,4 182,4 93,6 97,7 90,2 163,1 166,5 96,6 81,8 
Novembro 64,4 181,2 83,8 93,8 179,9 302,7 107,8 149,9 96,0 217,4 180,3 
Dezembro 168,1 309,1 148,3 131,1 203,6 214,6 115,5 117,6 266,2 244,5 144,5 
Total 
Anual 1.277 1.568 1.443 1.087 1.505 1.670 1.072 1.637 1.217 1.646 1.157 
Fonte: Perfil sócio-econômico de Campo Grande (2007), citado em Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água de 
Campo Grande 2008-2030/ MS. 
 
 
Com base nos valores apresentados para um período de 11 anos, verifica-se que entre 
outubro e março concentrou-se parte significativa da precipitação pluviométrica anual, 
configurando a estação úmida local. O trimestre mais chuvoso ocorreu entre novembro, 
dezembro e janeiro. 
 
O período considerado seco, por sua vez, esteve definido entre maio e setembro, sendo 
junho, julho e agosto o trimestre de menor precipitação, quando as taxas são geralmente 
inferiores a 50 mm. 
 
Quanto ao regime térmico, a Tabela 3.1.b apresenta as médias mensais registradas entre 
1996 e 2006. De modo geral, nos meses mais quentes (outubro a março), as médias 
mensais são superiores a 24ºC. Nos meses mais frios (junho/julho), as médias situam-se 
acima dos 18ºC. 
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Tabela 3.1.b 
Temperatura média em Campo Grande – 1996-2006 
 

Meses / Temperatura em ºC 
Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1996 24,77 25,06 24,52 23,76 21,83 18,33 19,40 24,36 21,87 24,42 24,77 25,13 
1997 24,73 24,79 24,34 22,50 20,95 19,45 21,24 22,00 26,11 26,15 25,59 25,58 
1998 26,43 25,43 25,26 23,95 19,50 20,03 21,65 21,70 22,49 23,91 24,88 24,71 
1999 24,90 21,50 25,00 23,20 20,20 20,30 21,00 22,40 24,90 25,10 24,30 25,60 
2000 26,19 14,64 24,05 23,75 20,67 21,29 17,43 22,42 22,07 25,48 24,73 24,95 
2001 25,09 25,02 24,86 24,69 20,32 18,19 20,86 23,54 23,73 24,33 24,92 23,96 
2002 25,48 24,80 25,72 25,58 23,12 21,78 20,41 23,85 22,59 26,06 25,63 26,98 
2003 25,12 24,65 24,56 23,26 20,43 21,54 21,21 19,09 22,76 24,01 24,48 25,54 
2004 26,09 25,13 25,32 24,39 18,63 19,78 19,34 21,97 25,09 23,85 24,72 25,03 
2005 24,90 26,00 25,30 24,40 22,30 21,60 18,70 22,20 20,80 24,60 24,70 25,20 
2006 25,50 24,90 25,10 23,80 18,80 21,40 21,60 22,90 22,50 24,96 24,80 25,30 

Fonte: Perfil sócio-econômico de Campo Grande (2007), citado em Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água de 
Campo Grande 2008-2030/ MS. 
 
 
No que se refere ao arcabouço geológico-geomorfológico, cumpre registrar inicialmente a 
localização do município no contexto do Planalto Central da Bacia do Paraná (IBGE, 1993), 
denominado também Planalto de Maracaju–Campo Grande (RADAMBRASIL, 1982), 
sustentado por rochas do Grupo São Bento e do Grupo Bauru. 
 
As rochas do Grupo São Bento são representadas regionalmente pelos arenitos de origem 
eólica da Formação Botucatu e pelos derrames basálticos da Formação Serra Geral, que 
ocorrem em toda a porção oeste do município de Campo Grande. 
 
Já o Grupo Bauru é composto por rochas sedimentares areníticas de idade Cretácea que 
integram a Bacia Sedimentar do Paraná. Trata-se de seqüência sedimentar que foi 
depositada sobre as rochas do Grupo São Bento. 
 
Conforme ilustrado na Figura 3.1.a, na APA do Lajeado ocorrem principalmente litologias do 
Grupo Bauru, mas também, nos fundos de vale das principais drenagens, ocorrem rochas 
basálticas do Grupo São Bento. Estas rochas, em todo o setor leste do município de Campo 
Grande, sustentam um relevo pouco a medianamente dissecado, predominando, conforme 
classificação adotada no Projeto RADAM, os tipos de relevo Superfície Pediplanada (Ep), 
Dissecação em tabuleiros (t) e Dissecação em colinas (c), conforme ilustrado na Figura 
3.1.b. As altitudes variam de 494 a 675 m, com extensa ocorrência de colinas e 
localizadamente de planícies fluviais que se desenvolvem ao longo dos córregos, em 
altitudes de 494 a 522 m e são constituídas por sedimentos aluviais. 
 
No setor leste de Campo Grande e no território da APA do Lajeado a composição das 
rochas do Grupo Bauru e as características do relevo condicionam a formação de solos de 
textura arenosa do tipo Neossolos Quartzarênicos, Latossolos Vermelhos, de texturas média 
e argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo textura média, associados aos relevos colinosos e 
aplanados que predominam na região. Ocorrem ainda, associados às planícies fluviais e aos 
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depósitos de várzea dos rios, tipos pedológicos classificados como Neossolo Quartzarênico 
hidromórfico ou glêico, e eventualmente Neossolos Flúvicos (Solos Aluviais) - (Figura 3.1.c). 
 
Sob o aspecto hidrográfico o território do município de Campo Grande é drenado pelo Sob o 
aspecto hidrográfico o território do município de Campo Grande é drenado pelo sistema 
contribuinte da bacia do rio Paraná, mais especificamente através dos corpos d’água 
constituintes da sub-bacia do rio Pardo (afluente do rio Paraná), destacando-se o rio 
Anhanduí, e seus afluentes os córregos Segredo, Lajeado, Gameleira e Três Barras, e ainda 
os ribeirões Cachoeira, Guariroba e da Lontra. Já o extremo norte do território de Campo 
Grande é drenado pelo córrego Ceroula, que compõe o sistema de drenagem contribuinte 
do rio Paraguai. 
 
Dentre outros usos, os recursos hídricos superficiais do município são explorados para fins 
de abastecimento público. Aproximadamente 60% do abastecimento de Campo Grande são 
mantidos por captações de água superficial. 
 
O sistema produtor de água por captação subterrânea responde por 36,3% do total de água 
ofertada no Município de Campo Grande, que são obtidos de três aqüíferos que se 
associam as formações geológicas que ocorrem na área. A primeira, mais superficial, 
localizada na região oeste do município está relacionada aos arenitos do Grupo Bauru. A 
segunda encontra-se associada às rochas da Formação Serra Geral, em zonas de 
fraturamento, a qual se encontra parcialmente sobreposta pela formação do Grupo Bauru. 
Por fim, em um nível mais profundo, encontram-se as rochas da Formação Botucatu, que 
devido as suas características petrográficas e abrangência, em termos de área, contêm o 
aqüífero subterrâneo, denominado de Aqüífero Guarani. Assim, devido a estas 
peculiaridades, Campo Grande pode ser considerado um município bem servido de águas 
subterrâneas para as mais diversas finalidades, desde o abastecimento doméstico até o 
industrial. (PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DE CAMPO GRANDE, 2006). 
 
Segundo a concessionária Águas Guariroba, o sistema de captação de água subterrânea é 
composto por 80 poços e 10 poços especiais que contribuem com 38% do abastecimento de 
água do município de Campo Grande, com um volume de produção de 3.369,41 m³/h. A 
Tabela 3.1.c apresenta as características dos 80 poços tubulares profundos, que exploram 
os aqüíferos Serra Geral (basalto) e Caiuá e a Tabela 3.1.d apresenta as características dos 
10 poços tubulares profundos especiais explorados no aqüífero Botucatu/Pirambóia. 
 
Tabela 3.1.c 
Características dos 80 poços tubulares profundos 
 

Poços Localidade Média Total Operação Vazão 
  Diária (m³) Produção (m³/mês) Diária (h) (m³/h) 

CGR-002 Coophamat 405,00 12.555,00 11,30 35,84 
CGR-005 Coophermat 200,00 6.200,00 7,00 28,57 
CGR-008 Coophasul 470,00 14.570,00 15,60 30,12 
CGR-015 Lar do Trab. 288,50 8.943,50 8,70 33,16 
CGR-017 Bonanza 218,00 6.758,00 9,10 23,96 
CGR-024 Coophavila 114,00 3.534,00 10,00 11,40 
CGR-025 Coophavila 809,00 25.079,00 19,00 42,58 
CGR-026 Coophavila 481,00 14.911,00 20,00 24,05 
CGR-028 Vila Alba 256,40 7.948,40 9,00 28,49 
CGR-032 Coophatrabalho 197,80 6.131,80 15,00 13,19 
CGR-034 Coophatrabalho 350,00 10.850,00 12,30 28,46 
CGR-044 José Abrão 839,00 26.009,00 12,00 69,12 
CGR-046 Vila Nasser 9,00 279,00 1,00 9,00 
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Poços Localidade Média Total Operação Vazão 
  Diária (m³) Produção (m³/mês) Diária (h) (m³/h) 

CGR-047 Mata do Jacinto 315,00 9.765,00 24,70 12,75 
CGR-048 Mata do Jacinto 205,00 6.355,00 24,00 8,54 
CGR-051 Nova Olinda 833,00 25.823,00 24,00 34,71 
CGR-061 JD. Monumento 401,00 12.431,00 16,00 25,06 
CGR-062 Cohab Univ. 482,00 14.942,00 15,00 32,13 
CGR-063 Cohab Univ. 123,00 3.813,00 14,00 8,79 
CGR-065 Buriti 309,00 9.579,00 13,40 23,06 
CGR-066 Cidade Jardim 187,00 5.797,00 18,00 10,39 
CGR-070 Taveirópolis 359,00 11.129,00 8,60 41,74 
CGR-072 Taveirópolis 595,00 18.455,00 24,00 24,79 
CGR-074 Taquarussu 353,00 10.943,00 20,40 17,30 
CGR-075 Taquarussu 1135,00 35.185,00 16,50 68,79 
CGR-078 Maria AP. Pedrossian 300,00 9.300,00 8,40 35,71 
CGR-079 Pequena Flor 271,00 8.401,00 11,20 24,20 
CGR-083 Rec. Pássaros 180,00 5.580,00 7,30 24,66 
CGR-085 União 714,00 22.134,00 23,00 31,04 
CGR-088 JD. Itapuã 382,00 11.842,00 21,00 18,19 
CGR-089 Indubrasil 281,60 8.729,60 12,30 22,89 
CGR-090 Nova Lima 619,00 19.189,00 24,00 25,79 
CGR-091 Mata do Jacinto 349,00 10.819,00 24,00 14,54 
CGR-092 Otávio Pécora 633,00 19.623,00 24,00 26,38 
CGR-093 Nova Bahia 1915,00 59.365,00 24,00 79,79 
CGR-094 Nova Bahia 290,00 8.990,00 21,00 13,81 
CGR-100 Iracy Coelho 500,00 15.500,00 23,00 21,74 
CGR-103 Rec. Rouxinol 493,00 15.283,00 13,90 35,47 
CGR-108 Santa Luzia 450,00 13.950,00 17,00 26,47 
CGR-109 Carandá Bosque 713,00 22.103,00 22,00 32,41 
CGR-117 Conj. Parati 211,00 6.541,00 11,00 19,18 
CGR-119 Jardim Anache 368,00 11.408,00 18,00 20,44 
CGR-121 Alves Pereira 187,00 5.797,00 16,40 11,40 
CGR-124 Arnaldo E. Figueiredo 130,00 4.030,00 24,00 5,42 
CGR-130 Aero-Rancho 922,00 28.582,00 18,00 51,22 
CGR-131 JD. Hortências 1011,00 31.341,00 18,80 53,78 
CGR-135 Aero-Rancho 604,00 18.724,00 18,80 32,13 
CGR-140 Residencial do Lago 169,00 5.239,00 11,00 15,36 
CGR-142 Rita Vieira 298,70 9.259,70 12,00 24,89 
CGR-144 Cidade Morena 387,00 11.997,00 16,00 24,19 
CGR-151 Itatiaia 306,84 9.512,04 11,00 27,89 
CGR-152 JD. Centro-Oeste 1044,00 32.364,00 22,60 46,19 
CGR-153 Parque Poderes 678,30 21.027,30 18,70 36,27 
CGR-155 JD. Das Meninas 178,00 5.518,00 19,30 9,22 
CGR-157 Dalva Oliveira 205,24 6.362,44 13,00 15,79 
CGR-159 STA. Felicidade 695,00 21.545,00 24,00 28,96 
CGR-161 JD. Das Meninas 1029,00 31.899,00 22,40 45,94 
CGR-169 Zé Pereira 1088,00 33.728,00 22,00 49,45 
CGR-178 Vida Nova 551,00 17.081,00 14,00 39,36 
CGR-179 Vida Nova 238,00 7.378,00 10,00 23,80 
CGR-180 JD. Canguru 785,00 24.335,00 21,00 37,38 
CGR-181 Jardim Futurista 169,00 5.239,00 24,00 7,04 
CGR-182 JD. Colúmbia PA 276,00 8.556,00 24,00 11,50 
CGR-183 JD. Anache 280,00 8.680,00 13,00 21,54 
CGR-184 Chác. Poderes PA 714,70 22.155,70 24,00 29,78 
CGR-189 Núcleo Industrial 175,00 5.425,00 18,00 9,72 
CGR-191 Mário Covas 639,00 19.809,00 14,00 45,64 
CGR-192 Caiobá II 352,50 10.927,50 23,00 15,33 
CGR-193 Chác. Das Mansões 182,00 5.642,00 12,00 15,17 
CGR-194 Buriti 274,00 8.494,00 14,00 19,57 
CGR-197 Nova Lima 365,00 11.315,00 20,00 18,25 
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Poços Localidade Média Total Operação Vazão 
  Diária (m³) Produção (m³/mês) Diária (h) (m³/h) 

CGR-198 Nova Lima 615,00 19.065,00 23,00 26,74 
CGR-199 Vida Nova III 387,00 11.997,00 16,00 24,19 
CGR-202 Indubrasil 210,60 6.528,60 22,10 9,53 
CGR-203 Nova Lima 1420,00 44.020,00 23,00 61,74 
CGR-204 Tarcilia do Amaral II 258,60 8.016,60 24,00 10,78 
CGR-205 Parque Poderes 924,00 28.644,00 21,00 44,00 
CGR-206 Chác. Poderes PB 127,00 3.937,00 19,00 6,68 
CGR-207 Talismã-1 150,00 4.650,00 12,00 12,50 
CGR-208 Talismã-2 75,00 2.325,00 12,00 6,25 

 Total Produzido 36.705,78 1.137.879,18 1.364,80 26,89 
Fonte: Águas Guariroba (2007). 
 
 
Tabela 3.1.d 
Características dos 10 poços tubulares profundos especiais 
 

Poços Localidade Média Total Operação Vazão 
  Diária (m³) Produção (m³/mês) Diária (h) (m³/h) 

CGR-160 Pioneira 7.137,00 221.247,00 22,85 312,00 
CGR-163 Nova Lima 3.377,58 104.705,00 22,00 153,53 
CGR-168 Dom Antônio 4.720,03 146.321,00 12,00 393,34 
CGR-170 Coophasul 4.767,64 147.797,00 23,10 206,39 
CGR-171 Azaléia 3.402,45 105.476,00 23,80 142,96 
CGR-172 Novos Estados 4.169,90 129.267,00 22,40 186,16 
CGR-173 Pioneira 7.553,70 234.165,00 23,00 328,42 
CGR-174 RB/TC 4.430,58 137.348,00 21,50 206,07 
CGR-176 Moreninha 5.339,09 165.512,00 17,90 298,27 
CGR-186 Salgado Filho 3.480,00 17.400,00 24,00 145,00 

 Total Produzido 48.377,97 1.409.237,07 212,55 227,61 
 Fonte: Águas Guariroba (2007). 
 
 
3.2 
Aspectos Bióticos 
 
O Cerrado na região e no município de Campo Grande apresenta as fitofisionomias típicas 
do bioma, que contem um mosaico de fisionomias dos tipos savânicos, campestres e 
florestais. Estes, por sua vez, apresentam variações que decorrem de condicionantes 
edáficos e geomorfológicos e também se caracteriza pela ocorrência de áreas de tensão 
ecológica representadas pelo contato Cerrado/Floresta Estacional Semidecidual. 
 
Atualmente, segundo estimativas da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do IBGE, 
aproximadamente 70% de todo o território municipal é ocupado por áreas antropizadas, 
notadamente por atividades agropastoris. 
 
De fato, o processo de ocupação agrícola do Cerrado do Mato Grosso do Sul assemelha-se 
ao verificado em outras áreas de Cerrado no País, especialmente a partir da década de 
1970, e ao longo da década de 1980 mediante incentivos e programas governamentais de 
ocupação dirigida. Esse processo é evidente tanto no município de Campo Grande, quanto 
no território da APA do Lajeado.  
 
Essas intervenções antrópicas resultaram em impactos como a fragmentação de habitats, 
redução da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, alteração nos 
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regimes de queimadas, e possivelmente em modificações climáticas em termos regionais 
(KLINK & MACHADO, 2005). 
 
Muitas áreas do Estado, destinadas atualmente à agricultura e pecuária, englobavam 
regiões cujas distintas fitofisionomias estavam, muitas vezes, integradas. Em conseqüência 
da intervenção antrópica, esses complexos ambientes naturais foram reduzidos e 
transformados em habitats insulares. Dentre esses ambientes, as matas estacionais 
(deciduais ou semideciduais; Veloso et al., 1991) foram bastante alteradas, afetando assim, 
a maior parte da diversidade de vertebrados terrestres, o que reforça a necessidade e 
urgência da ampliação do conhecimento destes grupos, bem como a implantação de áreas 
de conservação e corredores ecológicos. 
 
Em todo caso, o Cerrado é um dos 25 hotspots terrestres (MYERS et al. 2000) e é, 
possivelmente, a savana tropical mais ameaçada do mundo (SILVA & BATES 2001). 
 
No que se refere à fauna do Cerrado, cumpre registrar que o estado de conhecimento da 
diversidade de vertebrados é muito variável dependendo do táxon e região. De modo geral, 
no Brasil, as aves e os mamíferos são melhores conhecidos na Mata Atlântica, considerado 
o bioma melhor amostrado (SABINO & PRADO, 2002). Embora os anfíbios e répteis, 
tenham uma taxonomia bem estruturada, possuem um conhecimento ainda incompleto no 
Brasil como um todo. 
 
Enquanto 80% dos trabalhos de inventários no Brasil tratam de aves e mamíferos, a 
herpetofauna juntamente com a ictiofauna dividem os 20% restantes (LEWINSOHN & 
PRADO, 2002). Segundo Aguiar (2000) e Marinho-Filho et al. (2002), a recente revisão da 
fauna de mamíferos apontou um número de espécies maior do que as compilações 
anteriores, com cerca de 200 espécies para o Cerrado. 
 
Para o grupo das aves, são reconhecidas 841 espécies de aves no Cerrado, sendo baixo o 
grau de endemismos, 4,3% que corresponde a 36 espécies endêmicas (SILVA, 1995, 1997, 
CAVALCANTI, 1999; SILVA & BATES, 2002; MACEDO, 2002) e 90,7% se reproduzem 
nessa região. As espécies restantes incluem: visitantes da América do Norte, visitantes do 
Sul da América do Sul, prováveis migrantes altitudinais do sudeste do Brasil e espécies com 
status desconhecido. Das espécies que se reproduzem no domínio do Cerrado, 51,8% das 
espécies são dependentes de ambientes de floresta, 27,4% vivem em áreas abertas, e 
20,8% vivem tanto em florestas como em áreas abertas (SILVA, 1995). 
 
Para a herpetofauna, a Sociedade Brasileira de Herpetologia registrou 776 espécies de 
anfíbios (SBHa) e 641 espécies de répteis (SBHb). Boa parte dessa biodiversidade está 
representada nas regiões sob influência do Cerrado, o que corresponde a 141 espécies de 
anfíbios (42 endêmicas), cinco espécies de crocodilianos, dez espécies de tartarugas, 16 
espécies de anfisbenas (oito endêmicas), 47 espécies de lagartos (12 endêmicas) e 107 
espécies de serpentes (11 endêmicas) (COLLI et al., 2002). A herpetofauna do Cerrado 
inclui ainda três espécies ameaçadas de anuros, quatro de tartarugas, cinco crocodilianos, 
cinco lagartos e seis serpentes, listados no apêndice I e II do CITES. 
 
Embora possua alta diversidade, uma grande taxa de descrição de novas espécies 
(HANKEN, 1999), alta endemicidade e espécies ameaçadas, a herpetofauna do Cerrado 
ainda é pouco conhecida. 
 



   
 
  

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                        12

Em Campo Grande, são poucos os inventários realizados, sendo que muitos permanecem 
restritos às instituições de ensino na forma de monografias e dissertações, não tendo sido 
objeto de divulgação à comunidade científica. Outros são muito precários, subamostrando 
anuros e lagartos, com baixa taxa de identificação. 
 
Pouco se sabe também em relação à mastofauna da região de Campo Grande. Estudos 
com mamíferos limitam-se a parques urbanos e pequenos fragmentos próximos, 
restringindo-se ainda à biologia de alguns grupos. Inexiste uma lista completa dos 
mamíferos que ocorrem na região. 
 
Para as espécies de aves, nas áreas de entorno da APA do Lajeado, existem poucos 
trabalhos disponíveis, baseados principalmente em relatórios técnicos em empreendimentos 
próximos à zona urbana de Campo Grande. Ilha (2006, dados não publicados), por exemplo, 
registrou 136 espécies de aves para o Parque Estadual das Matas do Segredo (a 40 km 
deste local de estudo). 
 
Considerando a carência de estudos locais mais detalhados, os resultados obtidos no 
presente estudo, subsidiados por levantamentos rápidos dos grupos de vertebrados 
terrestres, aves, répteis e anfíbios, contribuirão com o conhecimento da fauna local. 
 
 
3.3 
Aspectos Sócio-econômicos 
 
De acordo com a Contagem da População 2007 (IBGE), o município de Campo Grande 
conta com uma população de 724.524 habitantes, dos quais 98,84% residem na zona 
urbana. 
 
A cidade verificou um expressivo crescimento demográfico nas últimas décadas, sobretudo 
na década de 1970, quando, segundo os dados populacionais dos censos de 1970 e 1980 
do IBGE, a taxa geométrica de crescimento anual da população foi superior a 7,6%. 
 
Espacialmente, também a partir da década de 1970 a cidade se expandiu fortemente. 
Atualmente, o espaço urbano caracteriza-se, dentre outros aspectos, pela densidade 
populacional relativamente baixa e pelos numerosos vazios urbanos. Aspectos como a 
topografia suave e a inexistência de barreiras físicas significativas permitiram uma expansão 
urbana em todas as direções geográficas, resultando num sítio significativamente extenso 
para o porte e contingente populacional da cidade. 
 
Ao longo das décadas de 1980 e 1990 o ritmo de crescimento vem sendo gradativamente 
atenuado. Os dados constantes na Tabela 3.3.a ilustram o perfil demográfico de Campo 
Grande nas últimas décadas. 
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Tabela 3.3.a 
Perfil demográfico de Campo Grande – 1970 a 2007 
 

População – Taxa de Urbanização 1970 1980 1991 2000 2007 

População Total (Habitantes) 140.233 291.777 526.126 663.621 724.524 
Urbana (Habitantes) 131.138 283.653 518.687 655.914 714.790 
Rural (Habitantes) 9.095 8.124 7.439 7.707 9.734 
Taxa de Urbanização (%) 93,51 97,22 98,59 98,84 98,66 
Taxa Geométrica de Crescimento Anual (%) 6,71 7,61 5,51 2,64 1,26 
Fonte: Censos IBGE e Perfil Socioeconômico de Campo Grande (2006-2007). 
 
 
De fato, verifica-se entre os anos de 1970 e 1980 um maior incremento no contingente 
populacional, com uma taxa mais expressiva de crescimento demográfico. A partir de 1991, 
passa-se a verificar taxas progressivamente menores que as registradas nas décadas 
anteriores (7,61% ao ano entre 1970 e 1980, 5,51% entre 1980 e 1991 e 2,64% entre 1991 
e 2000). Entre 1991 e 2000, por exemplo, o crescimento de 2,64% ao ano resultou num 
incremento da ordem de 137 mil habitantes (crescimento de 26% em 10 anos), que se 
reduziu ainda mais entre 2000 e 2007, quando o incremento foi de 61 mil habitantes, 
resultando numa taxa de crescimento médio anual de apenas 1,26%. 
 
Reconhecidamente, o crescimento demográfico mais expressivo de Campo Grande, a partir 
da década de 1970, deve ser compreendido no âmbito do processo de divisão do estado do 
Mato Grosso, quando a cidade passa a ser objeto de expressivos investimentos em infra-
estrutura física e social e passa também a atrair fluxos migratórios significativos para o 
contexto regional. 
 
A redução acentuada das taxas de fecundidade e dos fluxos migratórios que caracterizaram 
o ano de 1970 são importantes condicionantes do processo de desaceleração do 
crescimento demográfico local. 
 
Em todo caso, o contingente populacional do município de Campo Grande corresponde a 
aproximadamente 32% de toda a população do estado do Mato Grosso do Sul, o que faz da 
cidade um importante centro polarizador do estado e da região Centro-Oeste. Em 1970, a 
participação relativa da população do município em relação ao estado do Mato Grosso do 
Sul era de 14,2%, alcançando 21,3% em 1980 e 29,5% em 1991. 
 
No que se refere aos aspectos econômicos, merece destaque a importância das atividades 
ligadas ao setor primário, embora os setores econômicos secundário e terciário apresentem 
maior participação na arrecadação de tributos e na geração de empregos, e cuja 
diversificação faz de Campo Grande um importante pólo de desenvolvimento no âmbito da 
região Centro-Oeste. No caso específico do setor secundário, destacam-se os 
estabelecimentos especializados na produção de insumos para a atividade agropecuária ou 
ao abate de animais e beneficiamento de couros e peles (Tabela 3.3.b), o que reflete em 
certa medida o peso do setor primário, sobretudo da pecuária extensiva. 
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Tabela 3.3.b 
Principais estabelecimentos instalados em Campo Grande 
 

Estabelecimentos Ramos de atividade 

ADM Exportadora e Importadora S/A Óleos vegetais / óleo de soja, farelo 
Adubos Guano Ltda – ME Adubo 
Anipro do Brasil Ração p/ bovino 
Apucacouros Ind. Exp. de Couros Beneficiamento de couros e peles 
BMZ Couros Ltda Beneficiamento de couros 
Comaves Ind. E Com. de Alimentos Ltda Frango 
Couromat Ind. e Com. De Couros Ltda - ME Beneficiamento de couros e peles 
Curtume Campo Grande Ind. Com. e Exportação Beneficiamento de couros e peles 
Edyp Ind. e Com. de Máquinas Ltda Máquinas e equipamentos 
Frigorífico Linares Ltda Peixe 
Isis Metalúrgica Ltda – ME Móveis p/ Esc. /estruturas metálicas 
Kepler Weber Industrial S/A Estruturas metálicas / metalúrgica 
Macrofertil Ind. e Com. Fertilizantes Ltda Fertilizantes 
Merkovinil Ind. Com. Tintas Ltda Tintas 
Mineração Carandazal Ltda Minerais não-metálicos /cal,calcário 
Pajoara Ind. e Com. Ltda Rações 
Pauli Ind. Metalúrgica e Comércio Ltda Estruturas metálicas / metalúrgica 
Qualidade e Com. Imp. e Exportação Ltda Farinha de osso, de carne e sebo 
Química Central do Brasil Produtos químicos 
Reatores Brasil Ltda – EPP Transformadores 
Saúde Química Industrial Produtos de limpeza / álcool 
Supply Repr. Com. Exp. Ltda Móveis de madeira 
Tayman Carbonato de Cálcio Ltda Carbonato de cálcio 
Tramasul – Tratamento de Madeiras Ltda Tratamento de madeira 
Zaman Agroindustrial Ltda Rações 
Fonte: FIEMS / IEL/Perfil Municipal 2005. 
 
 
A comparação entre os dados do Censo Agropecuário de 1996 e os resultados preliminares 
do Censo Agropecuário de 2006 permite avaliar a evolução ocorrida no município de Campo 
Grande nesse período, quanto à utilização das terras nos estabelecimentos agropecuários, 
conforme mostra a Tabela 3.3.c. 
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Tabela 3.3.c 
Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por 
utilização das terras – 1996 e 2006 
 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários (Unidade) 

Área dos 
estabelecimentos 

agropecuários (Hectare) Utilização das terras 

1996 2006 

tx geom. 
cresc  

(% ao ano) 1996 2006 

tx cresc  
(% ao ano) 

Total 1.179 1.655 3,45 685.702 644.412 -0,62
Lavouras permanentes 505 165 -10,58 590 2.728 16,55
Lavouras temporárias 693 549 -2,30 26.150 24.795 -0,53
Pastagens 1.077 1.346 2,25 523.056 467.019 -1,13
Matas e florestas 857 1.016 1,72 117.651 177.360 4,19
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário.  
 Usos que tiveram crescimento, entre 1996 e 2006 

 
 
Como se observa, houve um crescimento de 3,45% ao ano em estabelecimentos 
agropecuários em Campo Grande, entre 1996 e 2006, mas uma redução de quase 41,3 mil 
hectares em área ocupada por esses estabelecimentos. Verificou-se uma predominância da 
utilização das terras por pastagens, tanto em número de estabelecimentos quanto em área, 
com a cobertura do solo por matas e florestas ocupando o segundo lugar, também tanto em 
número de estabelecimentos quanto em área, em 1996 e em 2006. 
 
Pode-se observar também que em número de estabelecimentos, a utilização das terras por 
lavouras permanentes teve uma taxa negativa de 10,6% ao ano, mas em área o 
crescimento foi muito maior, de 16,6% ao ano. Por fim, cresceram o número absoluto de 
estabelecimentos, os estabelecimentos com pastagens e com mata e florestas, e, em área, 
cresceu a utilização por lavouras permanentes e também por matas e florestas. 
 
De acordo com os dados mais recentes disponíveis, relativos ao Censo Agropecuário de 
2006 (IBGE), quase 58% da área territorial do município encontravam-se ocupados, nessa 
data, por pastagens naturais ou artificiais.  
 
Na área rural da APA do Lajeado, de modo análogo ao que ocorre no território municipal, 
predomina a atividade pecuária, tendo como principal evidência a área ocupada por 
pastagens (aproximadamente 82%) em propriedade de portes pequeno e médio. 
 
Com base no Mapa Municipal Estatístico (IBGE, 2008), relativo aos setores censitários 
estabelecidos para realização da Contagem da População 2007, a APA tem 34% da sua 
área total inserida dentro do atual perímetro urbano municipal, tendo ainda 66% 
representados por áreas rurais, em que predomina o padrão de uso de campos e 
pastagens. 
 
Em relação aos aspectos da infra-estrutura social, o município de Campo Grande conta com 
os principais equipamentos sociais do estado do Mato Grosso do Sul. 
 
No caso específico do ensino superior, o município conta com as principais instituições do 
estado, destacando-se nesse aspecto o campus da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), e outras importantes instituições particulares. Dentre estas estão a 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade para o Desenvolvimento do Estado 
e da Região do Pantanal (UNIDERP), Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande 
(FESCG), Faculdades de Campo Grande (UNAES), Instituto de Ensino Superior da 
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FUNLEC (IESF/FUNLEC), Faculdade Mato Grosso do Sul (FACSUL) e Campo Grande de 
Ensino Superior (ICGES). 
 
Quanto a infra-estrutura de saúde, o município, além de atender à sua população, presta 
também serviços aos municípios vizinhos e aos do interior do estado, constituindo um pólo 
de referência regional no atendimento médico-hospitalar, com 10 hospitais e 53 unidades 
básicas de saúde. 
 
O município polariza também importantes equipamentos da infra-estrutura física, 
destacando-se a rodoviária, ferroviária e aeroviária. 
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4.0 
Diagnóstico Ambiental da APA do Lajeado 
 
4.1 
Meio Físico 
 
4.1.1 
Substrato Rochoso  
 
A área de estudo é constituída por rochas ígneas e sedimentares mesozóicas da Formação 
Serra Geral e da Formação Bauru, além de sedimentos cenozóicos que formam depósitos 
aluviais recentes. 
 
As características desses materiais são sintetizadas na Tabela 4.1.1.a e detalhadas a 
seguir. A distribuição dessas litologias na APA do Lajeado consta no Mapa 01 (Mapa de 
Unidades Litológicas – Anexo 1). 
 
Tabela 4.1.1.a 
Tipos de rochas e sedimentos que ocorrem na APA 
 

Tipos de Rochas e Sedimentos Idades 

Areia, argila, silte, cascalho e matéria orgânica. 
Sedimentos aluviais  

 Holoceno 
(10 mil anos) 

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. 

Formação Bauru 
Cretáceo Superior,  

(67 a 90 milhões de anos) 

Derrames basálticos de coloração cinza a negra, textura afanítica, 
sendo formados por labradorita zonada, clinopiroxênios, e 
acessórios, e por Intrusivas Básicas Tabulares representadas por 
diabásios, dioritos porfiros, lamprófiros e andesitos. 

 
Formação Serra Geral 

Jurássico Superior e o Cretáceo Inferior 
(147 a 119 milhões de anos) 

Fonte: Compilado e ampliado da CPRM (2004). 
 
 
Formação Serra Geral 
 
A Formação Serra Geral é constituída por derrames basálticos de coloração cinza a negra, 
textura afanítica, sendo formados por labradorita zonada, clinopiroxênios e acessórios, e por 
intrusivas básicas tabulares representadas por diabásios, dioritos porfiros, lamprófiros e 
andesitos. Essas rochas apresentam comumente estruturas do tipo: disjunção colunar, 
vesículas e amigdalas que formam drusas de quartzo e geodos de zeolitas. 
 
As rochas básicas da Formação Serra Geral se originaram por extravasamento rápido de 
lava muito fluida através de geoclasses e falhas, durante o Jurássico Superior e o Cretáceo 
Inferior (147 a 119 milhões de anos), em período em que predominavam condições 
desérticas. 
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Quando alteradas, as rochas básicas apresentam esfoliação esferoidal e cores amareladas. 
O saprolito e o solo residual dessas rochas têm textura argilosa a muito argilosa, são muito 
consistentes, sendo comum à presença de blocos de rocha alterada no saprolito. A 
espessura do conjunto pode variar de 1,0 a 3,0 m. O solo superficial varia de argiloso a 
muito argiloso, tendo espessuras de 0,3 a 1,0 m nos relevos mais ondulados, sendo superior 
a 2,5 m nos relevos mais suaves.  

 
Na APA, essas rochas ocorrem apenas nos fundos de vales dos córregos Lajeado e 
Lajeadinho formando pequenas corredeiras, sendo rara a sua presença nas encostas do 
relevo de Colinas amplas, ao qual se associam Latossolo Vermelho distrófico textura 
argilosa e muito argilosa. 
 
O Sistema Aqüífero associado apresenta comportamento extremamente heterogêneo, é 
descontínuo, anisotrópico e fissurado. As águas têm composição bicarbonatada cálcica e 
magnesiana, que é subordinada, com pH entre 6 e 7 e resíduo seco <200mg/l . A vazão é 
de 5 a 70 m3/h e a capacidade específica varia de 0,01 a 10m3/h/m. 
 
Formação Bauru 
 
Na Folha Campo Grande (CPRM, 2004) todo o conjunto de sedimentos da Bacia Bauru, foi 
denominado de Formação Bauru, não sendo diferenciadas outras unidades 
litoestratigráficas. Essas rochas do Cretáceo Superior, com idade de 67 a 90 milhões de 
anos, se depositaram na Bacia do Paraná, em clima árido e semi-árido, possivelmente 
durante a fase de elaboração da Superfície de Aplanamento Sul Americana (ou Japi).  
 
Na bacia hidrográfica do córrego Lajeado, a Formação Bauru (Fotos 1 a 3 – Anexo 2), é 
constituída por arenitos finos a muito finos, com matriz argilosa e por vezes com cimentação 
carbonática, sendo comum a presença de lentes conglomeráticas com seixos de quartzo 
arredondados.  

 
Essas rochas sustentam boa parte dos relevos de Colinas amplas, embora os afloramentos 
sejam raros na região de estudo, possam ser observados nos leitos fluviais. 
 
O solo de alteração dessas rochas é arenoso ou areno-argiloso, variando a fração de finos 
em conseqüência da composição dos arenitos. A espessura da alteração é grande formando 
espessos areões, comumente associados a Neossolos Quartzarênicos, podendo também 
dar origem a Latossolos Vermelhos textura média. De modo geral, esses materiais são 
muito susceptíveis a erosão (Fotos 4 a 7 – Anexo 2). 
 
As rochas do Grupo Bauru constituem aqüíferos de extensão regional, granular livre a 
semiconfinado, heterogêneo, contínuo, anisotrópico. As vazões variam de 8 a 40m3/h e a 
capacidade específica de 0,5 a 5,0m3/h/m. As águas nos divisores de águas têm 
composição bicarbonatadas cálcicas e nos vales são bicarbonatadas cálcio-magnesianas. 
 
Sedimentos aluviais 
 
Os sedimentos aluviais são inconsolidados, com baixa capacidade de suporte, sendo 
constituídos por areia fina, areia argilosa e argila siltosa, matéria orgânica e ocasionalmente 
cascalhos. Esses sedimentos ocupam áreas ao longo das planícies de inundação e baixos 
terraços dos canais de drenagem da bacia do Córrego Lajeado. 
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Com base nos atributos do embasamento rochoso e dos sedimentos que ocorrem na APA 
foi feita uma caracterização dos possíveis problemas e fragilidades associadas a esses 
materiais, bem como foram estabelecidas diretrizes e orientações gerais de manejo, a fim de 
minimizar os impactos e degradações ambientais, quando da interferência sobre os 
diferentes terrenos (Tabela 4.1.1.b). 
 
Tabela 4.1.1.b 
Atributos, solos associados, características geotécnicas e medidas preventivas para a 
ocupação de áreas constituídas por tipos de rocha que ocorrem na APA do Lajeado 
 

Tipos de Materiais Problemas Esperados Recomendações 

Sedimentos aluviais 
 
Areia fina, areia argilosa e 
argila siltosa, matéria 
orgânica e ocasionalmente 
cascalhos em planícies 
fluviais. 

- Enchentes sazonais 
- Presença de áreas alagadiças, 

freático elevado e solos moles, 
- Erosão lateral e vertical do canal e 

das margens,  
- Estabilidade precária das paredes 

de escavação; 
- Recalque de fundações; 
- Danificação das redes 

subterrâneas por recalque; 
- Danificação do subleito das vias 

devido à saturação do solo;  
- Risco de contaminação do lençol 

freático 

- Evitar a ocupação, proteger e recuperar as planícies 
de inundação, os fundos de vale e as matas ciliares e 
implantar projetos que evitem a ocupação por 
residências, industrias e sistema viário e evitem a 
degradação dos recursos hídricos. 

- Promover a estabilidade e proteção contra a erosão 
das margens dos cursos d’água. 

- Adotar medidas que acelerem a estabilização dos 
recalques e melhorem as condições de suporte e 
resistência do solo nos projetos de aterros. 

- Adotar medidas adequadas para minimizar os 
recalques e evitar a danificação das tubulações. 

 
- Implantar sistemas de drenagem superficial e 

subterrânea eficientes, de modo a evitar a saturação 
do subleito viário.  

Arenitos 
 
Rochas sedimentares com 
porcentagem maior que 
80% de areia e quartzo, 
que podem ocorrer 
intercalados com outras 
rochas, porém 
subordinadas.  
 
O solo de alteração pode 
ser arenoso, areno-siltoso 
e areno-argiloso conforme 
a composição ou rocha 
associada.  

- Podem apresentar instabilidade 
com quedas de blocos e rupturas 
clássicas devido ao diaclasamento 
ou o acamamento desfavorável e a 
presença de planos de percolação.

- Recalque diferencial devido à 
baixa densidade do solo de 
alteração; 

- Ocorrência de processo de piping 
que pode provocar erosão 
remontante; 

- Os Solos de alteração 
francamente arenosos são muito 
sensíveis a erosão laminar e em 
sulcos. 

- Drenar os locais com surgência d’água; 
- Em subleito de vias usar revestimento com argila 

para melhorar a capacidade de suporte e a 
resistência a erosão. Nas rampas, utilizar 
revestimento granular para melhorar a aderência; 

- Adotar cuidados especiais de drenagem (coleta, 
condução lançamento e dissipação de águas pluviais) 
e proteção superficial nas obras de terra. 

 

Basaltos e Diabásio 
 
Rochas ígneas vulcânicas, 
extrusivas e intrusivas de 
granulação fina a 
afanítica. São constituídas 
por plagioclásio cálcico, 
magnetita ou ilmenita. 
O solo de alteração e o 
superficial são argilosos a 
muito argilosos, podendo 
apresentar blocos e 
fragmentos de rocha 
imersos no solo de 
alteração.    
 

- Queda de blocos em taludes de 
corte devido ao sistema de 
fraturamento intenso, que favorece 
a percolação de água. 

- Baixa aderência dos solos 
superficiais argilosos e problemas 
de trafegabilidade em estradas de 
terra. 

 

- Adotar cuidados especiais para estabilização de 
taludes devido à orientação das fraturas e da foliação;

- Em subleito de vias, usar nas rampas, revestimento 
granular para melhorar a aderência. 

 
 

Fonte: Compilado e adaptado de CAMPOS (1988), SHDU/CSTDE/EMPLASA/IPT (1990) e NAKAZAWA (1994). 
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4.1.2 
Relevo 
 
Os relevos que ocorrem na APA do Lajeado foram caracterizados com base nos critérios 
apresentados por PONÇANO et alii. (1981). Para a utilização dessa metodologia avalia-se a 
amplitude das formas de relevo, o comprimento da vertente em planta e a inclinação das 
encostas. 
 
A amplitude (h) refere-se a altura da feição do relevo, ou seja a diferença de altitude entre o 
topo da saliência e o fundo da reentrância contígua, que é obtida pela diferença entre a cota 
do topo e a cota do fundo do vale. 
 
O comprimento de rampa ou da vertente (l) é a distância entre a linha do divisor de águas 
e a linha de talvegue (canal), traçada em planta, perpendicularmente às curvas de nível que 
definem a forma de relevo.  
 
A inclinação (d) ou gradiente refere-se à relação entre a amplitude e o comprimento de 
rampa, que é expressa em porcentagem, onde d = h / l. 
 
Nessa abordagem as formas de relevo são diferenciadas pela sua amplitude e pela 
declividade de suas encostas, conforme critérios apresentados na Tabela 4.1.2.a. Quando 
ocorrem formas associadas, os relevos são diferenciados por nomes compostos, sendo que 
o primeiro nome indica a forma predominante. 
 
Tabela 4.1.2.a 
Classificação de formas de relevo, segundo a amplitude e inclinação 
 

Amplitude local Inclinação predominante Formas de Relevo 
 
 

< 100 m 
 
 

100 a 300 m 
 
 

> 300 m 

 
< 2 % 

2 a 15 % 
> 15 % 

 
5 a 15 % 
> 15 % 

 
> 15 % 

 
Chapadas 

Colinas 
Morrotes 

 
Morros com encostas suaves 

Morros 
 

Montanhas 

Nota: Conforme a expressão das formas em área (km2) elas são classificadas em: Muito Pequena (< 0,3 km2), Pequena (0,3 a 
2 km2), Média (2 a 4 km2), Ampla (4 a 30 km2) e Muito ampla (> 30 km2). 
Fonte: Modificado de PONÇANO et alii (1981). 
 
 
Para a análise dos fenômenos de dinâmica superficial, foram considerados os elementos da 
terceira categoria taxonômica proposta por DEMEK (1967), que são os elementos das 
formas ou unidades geneticamente homogêneas. Estes fatos comumente são avaliados na 
forma de perfis e desenhos esquemáticos, não sendo desenhados nas cartas elaboradas, 
pois somente podem ser representados nos mapas em escalas de detalhe. Dentre os 
elementos analisados deste modo estão às encostas, as coberturas detríticas, os depósitos 
coluviais e aluviais, e as cicatrizes de processos erosivos que atuam nesses elementos do 
relevo. 
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Para caracterizar a dinâmica superficial dos diferentes tipos de relevo, os processos 
erosivos do tipo erosão laminar, em sulcos ou ravinas, boçorocas, erosão fluvial, rastejo, 
escorregamentos planares e rotacionais e quedas de blocos, são descritos quanto ao modo 
de ocorrência e a intensidade. 
 
Quanto ao Modo de Ocorrência os processos podem ser: 
 

• 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.  

 
O critério de intensidade refere-se à magnitude com que o processo afeta a forma de relevo, 
como por exemplo: o tamanho da área destruída pela erosão laminar, por uma boçoroca, 
pelo rastejo ou por um escorregamento; a profundidade dos sulcos de erosão e do entalhe 
fluvial. Como na escala de mapeamento utilizada os processos não podem ser 
cartografados, adota-se a descrição qualitativa da intensidade do processo que são 
classificados como tendo intensidade: 
 

• Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade; 
• Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; 
• Media: processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 

 
Os aspectos da evolução morfogenética regional foram considerados, quando necessário 
para a compreensão da dinâmica atual, não sendo, porém, objeto de estudo detalhado.  
 
Com base nesses critérios foram diferenciados na APA do Lajeado os seguintes tipos de 
relevo: Colinas amplas e Planícies fluviais, que serviram de base para a elaboração do 
Mapa de Tipos de Relevos (Mapa 02 – Anexo 1). 
 
As principais características desses relevos são apresentadas na Tabela 4.1.2.b. O mapa 
de revelo (Mapa 02 – Anexo 1) ilustra graficamente a amplitude, a inclinação das encostas 
e o tamanho das formas que predominam na APA do Lajeado. 
 
O Mapa 03 (Declividades – Anexo 1) complementa a caracterização do relevo no território 
da APA, evidenciando a predominância de declividades baixas, inferiores a 10%. 
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Tabela 4.1.2.b 
Tipos de relevo que ocorrem na APA do Lajeado 
 
Tipo de Relevo 

Morfometria 
Morfografia, Substrato Rochoso e 

Cobertura Detrítica Morfodinâmica 

 
 
 
 
 
 

Planícies 
Fluviais 

 
Inclinação 

< 2% 

 
Áreas planas e inclinadas em direção ao rio, que 
incluem a planície de inundação, terraços baixos,  
canais abandonados e alagadiços. Podem apresentar 
margens abruptas, devido à erosão lateral do canal. 
Canais aluviais e em rocha. São estreitas e  
descontínuas; 

 
Formadas por areia fina a muito fina, silte, argila e  
matéria orgânica e camadas de cascalho em arranjos 
diversos. 

 
 

Erosão laminar e em sulcos são 
ocasionais de baixa intensidade 
nos terraços baixos. 
Freático elevado, alagadiços, 
enchentes sazonais e deposição 
de finos por decantação nas 
planícies de inundação. 
Deposição em barras, erosão 
lateral e vertical no canal. 
Pequenos escorregamentos 
ocasionais e de baixa intensidade, 
na margem dos canais. 
 
Áreas sensíveis à ocupação 
devido ao risco de inundação e 
contaminação. 

 
Colinas amplas 

 
Amplitude: 
30 a 85 m 

Comp. Rampa 
1000 a 2600 m 

Inclinação: 
2 % a 6 % 
Altitudes: 

560 a 620 m 

 
Formas subniveladas. 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  
Sustentado por arenitos da Fm.Bauru, e basaltos da 
Formação Serra Geral. 
 
Solos de alteração arenosos e solos superficiais 
arenosos e areno-argilosos nos arenitos e argilosos e 
muito argilosos nas rochas básicas. 
 

 
Erosão laminar e em sulcos são 
generalizados e de intensidade 
média. 
 
Boçorocas freqüentes e de alta 
intensidade.  
 
Terrenos sensíveis à interferência, 
devido à erodibilidade das 
coberturas arenosas e a extensão 
das encostas. 

Nota: 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. 
 
 
Colinas amplas 
 
O relevo de Colinas amplas, que predomina na APA, apresenta topos convexos e 
subhorizontais, encostas de baixa declividade, com vales erosivos e abertos. De modo geral 
as formas são sustentadas por arenitos da Formação Bauru, sendo que os basaltos só 
ocorrem no terço inferior das encostas e ao longo das drenagens principais. 
 
Embora nesse relevo as encostas apresentem inclinações muito baixas, elas são muito 
longas e contínuas, o que favorece a ação do escoamento pluvial, que pode adquirir grande 
velocidade, favorecendo assim o desenvolvimento de processos erosivos, que são 
potencializados devido à presença de materiais geralmente muito susceptíveis a erosão. 
 
Nas Colinas amplas, a erosão laminar e em sulcos são processos generalizados e de 
intensidade média, sendo freqüentes e de alta intensidade os processos de formação de 
boçorocas, que geralmente são desencadeados pela drenagem das estradas vicinais, pelo 
rompimento de curvas de nível das pastagens e de açudes. 
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Embora seja um relevo bastante suave, a ocupação dessas áreas geralmente desencadeia 
processos erosivos e danos ambientais significativos, de modo que a ocupação desses 
relevos exige medidas severas de manejo devido à susceptibilidade dos solos arenosos à 
erosão acelerada. 
 
Planície Fluvial 

 
As planícies fluviais são áreas planas que ocorrem ao longo dos canais fluviais, sendo 
formadas pela planície de inundação, várzeas e baixos terraços. A planície de inundação 
corresponde às áreas que são alagadas apenas no período das enchentes. Englobam 
canais abandonados e alagadiços com gramíneas e buritis, formados pela sedimentação 
dos fundos de vale, geralmente com escoamento difuso. Nas planícies fluviais ocorrem 
ainda baixos terraços, que são áreas elevadas dentro da planície só atingidas pelas maiores 
inundações (Fotos 8 e 9 – Anexo 2). 
 
As planícies fluviais são constituídas predominantemente por areia fina a muito fina, silte, 
argila e matéria orgânica e camadas de cascalho, na base da seqüência. 
 
Os canais fluviais geralmente cortam os sedimentos das planícies, sendo freqüente a 
presença de soleiras em rocha sã e/ ou alterada tanto de basalto como de arenitos (Fotos 
10 e 11 – Anexo 2). 
 
Esses terrenos planos apresentam sérios problemas à ocupação associados às enchentes 
sazonais, aos entalhes vertical e lateral dos canais fluviais e a sua susceptibilidade a 
contaminação devido a pouca profundidade do lençol freático. 
 
As características e atributos dos tipos de relevo que ocorrem na APA permitiram classificá-
los quanto a sua susceptibilidade a ocupação: em média e alta, conforme mostra a Tabela 
4.1.2.c. 
 
Tabela 4.1.2.c 
Susceptibilidade a ocupação dos relevos Colinas amplas e Planícies fluviais 
 

Tipo de Relevo Susceptibilidade a ocupação 

Colinas amplas Terrenos com susceptibilidade média a alta a interferência, devido a erodibilidade 
das coberturas arenosas e a extensão das encostas. 

Planícies fluviais Terrenos com susceptibilidade alta a interferência devido ao risco de inundação e 
contaminação do freático 

 
 
4.1.3 
Solos 
 
O estudo dos solos realizado na APA do Lajeado compreendeu a descrição de perfis de solo 
em diferentes situações de relevo. 
 
Os solos identificados e caracterizados na APA são dos seguintes tipos: Latossolo Vermelho 
e Neossolo Quartzarênico, que ocorrem nas Colinas amplas; Neossolo Quartzarênico 
hidromórfico ou glêico e eventualmente Neossolos Flúvicos (Solos Aluviais), que se 
associam às planícies fluviais. 
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As principais características dos tipos pedológicos identificados na APA do Lajeado são 
descritas a seguir. O Mapa 04 (Tipos de Solos – Anexo 1) indica a distribuição dos tipos de 
solos mapeados na bacia hidrográfica do córrego Lajeado, onde foram diferenciadas três 
unidades de mapeamento.  
 

Unidades de mapeamento 
LVd Latossolo Vermelho Distrófico típico, textura argilosa ou muito argilosa, relevo suavemente 

ondulado. (Fotos 12 a 15 – Anexo 2) 
RQo Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A moderado ou fraco + Latossolo Vermelho Distrófico 

típico, textura média, relevo plano a suavemente ondulado. (Foto 16 – Anexo 2) 
RQg Neossolo Quartzarênico hidromórfico ou glêico + Neossolo Flúvicos de textura arenosa + 

Gleissolos de textura argilosa e eventualmente com plintita. (Fotos 17 a 20 – Anexo 2) 
 
 
Latossolos 
 
São solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do 
solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura. 
 
Os solos são virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários menos 
resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions baixa, inferior a 170 
cmolc/kg de argila sem correção para carbono, comportando variações desde solos 
predominantemente cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2, admitindo o 
máximo de 2,2, até solos oxidícos de Ki extremamente baixo. 
 
Variam de fortemente a bem drenados. São normalmente muito profundos, sendo a 
espessura do solo raramente inferior a um metro. Têm seqüência de horizontes A, B, C, com 
pouca diferenciação de horizontes e transições usualmente difusas ou graduais. Em 
distinção às cores mais escuras do A, o horizonte B tem aparência mais viva, com cores 
variando desde amarelas ou mesmo bruno-acinzentadas até vermelho-escuro-acinzentadas 
nos matizes 2,5 YR a 10YR, dependendo da natureza, forma e quantidade dos constituintes 
(normalmente dos óxidos e hidróxidos de ferro) segundo condicionamento de regime hídrico 
e drenagem do solo, dos teores de ferro na rocha de origem e se a hematita é herdada dele 
ou não. No horizonte C, comparativamente menos colorido, a expressão cromática é bem 
variável, mesmo heterogênea, dada a natureza mais saprolítica. São, em geral, solos 
fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, Distróficos ou Álicos. 
 
A subdivisão desta classe, neste trabalho, considera os atributos de cor e textura do 
horizonte Bw, como diferenciadores das unidades taxonômicas. 
 
Latossolo Vermelho Distrófico típico, textura argilosa ou média, relevo suavemente ondulado 
(LVd- arg.) 
 
Este tipo de solo distribuiu-se no terço inferior de algumas das vertentes das Colinas 
amplas. Este solo é o resultado da alteração das rochas básicas que gradualmente passam 
a arenitos. 
 
São solos com matiz 2.5 YR, ou mais vermelho, na maior parte dos primeiros 100 cm do 
horizonte B (inclusive BA). Apresentam perfil muito homogêneo, com estrutura do tipo 
microgranular, fortemente desenvolvida. Isto implica em pequena diferenciação de sub-
horizontes (transição difusa) e aspecto maciço. 
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Se a estrutura não está deformada por práticas de manejo agrícola, esta é naturalmente de 
consistência macia quando seca, ao longo de todo o perfil. Quando úmido é friável, e 
quando molhada, é plástica e pegajosa a ligeiramente plástica quando o solo é de textura 
média. O perfil é muito espesso, mais de 2 m como se pode observar em taludes de corte 
nas estradas da área. 
 
Estes solos apresentam alta estabilidade dos microagregados, o que implica em elevada 
macro porosidade e, portanto, grande taxa de infiltração. 
 
Quanto aos aspectos químicos, é um solo ácido pobre em nutrientes, com teor e saturação 
de alumínio suficiente para a designação de álico. O teor de P é muito baixo e a matéria 
orgânica no horizonte A está diretamente relacionada ao teor de argila. 
  
Em alguns locais podem apresentar caráter férrico devido ao substrato de basalto no fundo 
dos vales. O teor de óxidos de Ferro é diretamente proporcional ao teor de argila (Fotos 21 
e 22 – Anexo 2).  
 
Neossolos 
 
Compreende solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 
30 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Possuem 
seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C sem, contudo atender 
aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Chernossolos, 
Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. 
 
Esta classe admite vários tipos de horizontes superficiais. Alguns solos têm horizonte B com 
fraca expressão de atributos como cor, estrutura ou acumulação de minerais secundários 
e/ou colóides, não se enquadrando em qualquer tipo de horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 
1999). 
 
Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A moderado ou fraco, relevo plano a suavemente 
ondulado (Rqo) 
 
Esses solos apresentam seqüência de horizontes A-C, sem contato lítico dentro de 50 cm 
de profundidade, apresentando textura com areia ou areia franca nos horizontes até, no 
mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico. 
Essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina, 95% ou mais de 
quartzo, calcedônia e opala e, praticamente, ausência de minerais primários alteráveis 
(menos resistentes ao intemperismo).  
 
A seqüência de horizontes é A - Cr, geralmente com espessura maior que 1 m. As cores do 
perfil normalmente têm tonalidade clara ou avermelhada no horizonte C, com matiz variando 
de 10R a 5YR, e ligeiramente mais escura no horizonte A. Este solo apresenta consistência 
macia a ligeiramente dura quando seco, ou muito friável quando úmido, e não plástico e não 
pegajoso quando molhado. 
 
O Neossolo Quartzarênico é um solo ácido e de baixa fertilidade química, pois a textura 
arenosa confere ao solo, invariavelmente, baixa CTC e baixa saturação de bases decorrente 
da intensa lixiviação a que estão sujeitos.  
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Solos Hidromórficos 
 

Nas planícies sobre arenito Bauru, os solos dominantes são Neossolo Quartzarênico 
hidromórfico ou glêico, variação esta em função do maior grau de saturação de água no 
primeiro caso, e eventualmente Neossolo Flúvicos (Solos Aluviais), todos de textura 
dominantemente arenosa. Observa-se que quando há vegetação de buritis, esta se localiza 
sobre solos orgânicos, cuja gênese está ligada ao excesso e afloramento constante da água 
do lençol freático (Fotos 23 e 24 – Anexo 2). 
 
Esse solo rico em matéria orgânica tem essa fonte na vegetação de gramíneas e 
ciperáceas, e também na derriça de folhagem da própria palmeira que se decompõem muito 
lentamente devido à falta de oxigênio (deficiência de aeração), gerando o acúmulo.  
 
Nos casos em que a planície ocorre sobre rochas básicas, os solos são Gleissolos de 
textura argilosa e eventualmente com plintita (concentração de óxidos de ferro no estado 
amorfo) na zona de surgência do lençol freático. Pode ocorrer laterita na forma de 
concreções ferruginosas se o material ferruginoso é exposto à oxidação e desidratação.  
 
4.1.4  
Recursos Hídricos, Usos, Quantidade e Qualidade da Água 
 
A sub-bacia hidrográfica do córrego Lajeado é tributária do ribeirão Botas, que por sua vez é 
um dos contribuintes do rio Pardo, um dos afluentes do rio Paraná. 
 
A sub-bacia possui área total de 52.790 hectares ocupados por área antropizada e 
pastagens. Os fundos de vale caracterizam-se pela extensiva ocorrência de campos úmidos, 
veredas e outras formações ribeirinhas típicas do Cerrado. 
 
Além do curso d’água principal correspondente ao córrego Lajeado, a APA é drenada 
também pelo córrego Lajeadinho e outros tributários menores. Merece destaque ainda como 
importante elemento hidrográfico o Reservatório Lajeado. Em operação desde 1969, a 
captação de água existente nesse reservatório responde por aproximadamente 12% do 
abastecimento público urbano de Campo Grande. A vazão atualmente explorada é de 
1.094,75m3/h. Segundo a concessionária “Águas Guariroba”, o reservatório ocupa uma área 
de 9.708m² com capacidade de acumulação de 13.052m³.  
 
No que se refere aos usos da água, verifica-se na APA usos consultivos e não consultivos. 
Dentre os consultivos estão o abastecimento humano e animal e a irrigação, em setores 
restritos. Já entre os usos não consultivos, verifica-se a pesca amadora, a piscicultura e o 
afastamento e a diluição de efluentes domésticos de algumas residências rurais. 
 
Além da modalidade de uso da água associada ao abastecimento público, a dessedentação 
de animais é o outro uso marcante na bacia, sendo verificado essencialmente em setores da 
várzea de todos os canais de drenagem. Nos locais de acesso aos cursos d’água, em razão 
do pisoteamento do gado, é comum a ocorrência de processos de erosão acelerada e de 
assoreamento. 
 
Em relação aos dados quantitativos dos recursos hídricos do córrego Lajeado, foram 
utilizados dados de vazões medidos pela concessionária “Águas Guariroba”, a montante e 
jusante do reservatório Lajeado, apresentados na Tabela 4.1.4.a. As medições de vazão 
nas seções foram efetuadas a vau. Em todas as medições utilizou-se o molinete 
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fluviométrico A. OTT - 15973 Hélice: 4-8: Equação V = 0,1351 x N + 0,0248, sendo a 
velocidade V em m/s e N o número de rotações na unidade de tempo. O número de verticais 
amostradas, o espaçamento entre elas e o número de tomadas de velocidades em cada 
vertical foram adotadas de acordo com recomendações do DNAEE, 1967 (apud SANTOS, 
2001). Os cálculos das planilhas de medições foram feitos pelo método da meia seção, onde 
a descarga líquida é obtida pela somatória do produto da velocidade média em cada vertical, 
pela correspondente área de influência. A área de influência é obtida pelo produto da 
profundidade na vertical, pela soma das semidistâncias às verticais adjacentes. 
 
Tabela 4.1.4.a 
Vazões medidas a montante e jusante do reservatório Lajeado 
 

Córrego Lajeado 
(Montante do reservatório Lajeado)  

 

Córrego Lajeado 
(Jusante do reservatório Lajeado) Data 

 
Vazão (m³/s) 

29/11/2006 0,503 0,472 
21/12/2006 0,390 0,234 
24/01/2007 0,655 0,367 
23/02/2007 1,189 1,173 
30/03/2007 0,490 0,380 
24/04/2007 0,622 0,483 

Fonte: Águas Guariroba (2007). 
 
 
Para determinação de uma série histórica de vazões para o córrego Lajeado, foi realizado 
um estudo hidrológico avaliando a variação da vazão média em função das áreas de 
drenagem das estações hidrometeorológicas localizadas próximas a bacia onde se insere o 
córrego Lajeado. Selecionou-se a estação Fazenda Divisa (Rio Anhanduzinho), que 
apresenta um histórico de vazões de 20 anos.  
 
Esta estação de código 63950250, operada pela Agência Nacional de Águas (ANA), com 
registro desde 1984, possui área de drenagem de 1524km² e localiza-se a -21º 12’ 27’’ de 
latitude e -53º 57’ 13’’ de longitude. 
 
Admitindo-se a mesma contribuição especifica para os dois cursos d’água, o fator de 
transposição resulta. 
 

• Área de drenagem na estação        1524 Km² 
• Área de drenagem até o reservatório Lajeado  43,84 Km² 
• Fator de transposição          43,84/1524 ou 0,028.  

 
A Tabela 4.1.4.b apresenta o histórico de vazões transpostas para o córrego Lajeado até a 
montante do reservatório Lajeado. 
 
A partir dessa série hidrológica pode-se definir que a vazão média máxima mensal ocorreu 
no mês de março (0,787 m³/s) e a vazão média mínima mensal no mês de setembro (0,585 
m³/s), sendo o período seco (junho a novembro) e o úmido (dezembro a maio). O ano mais 
seco foi 1986 (0,506 m³/s) e o mais úmido 1990 (0,955 m³/s).  
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Tabela 4.1.4.b 
Vazões médias mensais do córrego Lajeado até a montante do reservatório Lajeado. 
 

Vazões médias mensais (m³/s) 
Curso d’água: Córrego Lajeado Área de drenagem: 43,84 km² 

Latitude: 0753774 Fator de transposição: 0,028 Longitude: 7728167 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 
anual 

1984 0,705 0,693 0,760 0,746 0,688 0,569 0,513 0,538 0,541 0,517 0,581 0,718 0,631 
1985 0,653 0,812 1,083 0,752 0,873 0,853 0,571 0,521 0,543 0,485 0,467 0,385 0,666 
1986 0,474 0,602 0,627 0,493 0,532 0,504 0,435 0,497 0,443 0,419 0,515 0,589 0,511 
1987 0,667 0,801 0,642 0,643 0,649 0,574 0,493 0,446 0,430 0,593 0,720 0,677 0,611 
1988 0,647 0,641 0,942 0,747 0,629 0,552 0,486 0,469 0,459 0,484 0,474 0,507 0,586 
1989 0,885 0,855 0,709 0,795 0,837 0,954 0,929 0,864 1,004 1,073 0,970 0,889 0,897 
1990 0,920 0,908 0,932 1,066 1,133 0,946 0,970 1,012 0,938 0,901 0,760 0,968 0,955 
1992 0,752 0,720 1,018 0,906 0,884 0,935 0,878 0,884 0,689 0,653 0,697 0,757 0,814 
1993 0,870 0,721 0,796 0,685 0,685 0,683 0,817 0,876 0,875 0,874 0,914 0,873 0,806 
1994 0,870 0,843 0,707 0,671 0,683 0,624 0,566 0,535 0,280 0,377 0,802 0,592 0,629 
1995 0,714 0,863 0,698 0,629 0,524 0,519 0,516 0,408 0,420 0,699 0,666 0,621 0,606 
1996 0,648 0,582 1,106 0,861 0,782 0,612 0,517 0,756 0,723 0,593 0,845 0,818 0,737 
1997 0,875 0,945 0,697 0,660 0,617 0,837 0,623 0,500 0,535 0,616 0,640 1,055 0,717 
1998 0,593 0,617 0,622 0,750 0,769 0,688 0,600 0,776 0,787 0,806 0,727 0,906 0,720 
1999 0,852 0,972 0,933 0,690 0,818 0,625 0,567 0,518 0,547 0,512 0,558 0,521 0,676 
2000 0,534 0,679 0,985 0,605 0,543 0,520 0,498 0,537 0,557 0,517 0,509 0,614 0,591 
2001 0,693 0,919 0,757 0,616 0,556 0,510 0,544 0,470 0,534 0,598 0,705 0,730 0,636 
2002 0,676 0,696 0,662 0,525 0,561 0,471 0,540 0,457 0,442 0,538 0,523 0,506 0,550 
2003 0,736 0,650 0,560 0,701 0,586 0,545 0,477 0,486 0,541 0,513 0,592 0,515 0,575 
2004 0,554 0,470 0,498 0,462 0,665 0,584 0,499 0,437 0,403 0,574 0,526 0,540 0,518 

Média 
mensal 0,716 0,750 0,787 0,700 0,701 0,655 0,602 0,599 0,585 0,617 0,660 0,689  

 
 
A avaliação geral da qualidade da água do trecho de interesse tem foco na análise dos 
parâmetros indicadores estabelecidos na Resolução CONAMA nº. 357 de 17 de março de 
2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, em todo o território nacional, além de determinar os padrões de 
lançamento. 
 
O enquadramento legal do trecho de interesse baseou-se nas informações obtidas junto aos 
órgãos ambientais regionais e, principalmente, pelas características apresentadas pela área. 
Segundo o Artigo 3º da Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005 que “Dispõe 
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências”, as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, 
segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de 
qualidade.  
 
O critério utilizado para definição do enquadramento do corpo d’ água em estudo, baseou-se 
no Artigo 42º da Resolução CONAMA 357/05, que considera como Classe 2 todo corpo de 
água doce, cujo enquadramento legal permanece indefinido. Cumpre ressaltar que no 
Estado do Mato Grosso do Sul, nenhum corpo d’ água possui enquadramento legal definido. 
Portanto, o critério de avaliação dos resultados analíticos, será baseado no Artigo 15 da 
Resolução CONAMA nº. 357/2005, que estabelece as condições e padrões para águas de 
Classe 2. 
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Para avaliação da qualidade da água no trecho de interesse foram considerados os 
resultados das análises obtidas por meio da campanha de amostragem realizada em 
01/10/08. As análises químicas das amostras de água foram realizadas pelo laboratório 
LAQUA – Laboratório de Qualidade Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul.  
 
Foram coletadas amostras de água para análise dos grupos de parâmetros previamente 
selecionados, tais como: 
 
• Físico – Químicos; 
• Bacteriológicos (Escherichia coli); 
• Controle Especial (Biocidas Organoclorados e Organofosforados); 
• Biológicos (Clorofila a); 
 
Os resultados dos parâmetros Fósforo Total e Clorofila a, permitiram avaliar a variação do 
Índice de Estado Trófico (IET) do trecho de interesse. Vale ressaltar que, desde 2002 a 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB - 
utiliza o IET com a finalidade de classificar os corpos d’ água em diferentes graus de trofia. 
Dessa maneira, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu 
efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de 
macrófitas aquáticas. 
 
Para caracterização da qualidade da água, no trecho de interesse, foram selecionados 06 
(seis) Pontos de Amostragem (PA), distribuídos ao longo do percurso do córrego Lajeado, 
sendo um desses pontos no córrego Lajeadinho, com o intuito de avaliar a qualidade da 
água pontual e/ou de possíveis interferências causadas por lançamentos a montante e 
jusante de compostos inorgânicos e orgânicos. 
 
A localização dos Pontos de Amostragem está indicada na Figura 4.1.4.a e na Tabela 
4.1.4.c. 
 
Tabela 4.1.4.c 
Pontos de Amostragem de Qualidade da Água 
 

Pontos de Amostragem Localização 

PA 01 Córrego Lajeado, dentro do condomínio residencial Dhama I, no portão 4, 
zona 2 

PA 02 Córrego Lajeado, a montante da barragem na Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida 

PA 03 Córrego Lajeado, abaixo do primeiro afluente da margem esquerda da 
nascente para jusante (ponte com pilares brancos) 

PA 04 Córrego Lajeado, após o segundo afluente da margem esquerda da 
nascente para jusante (ponte de madeira); 

PA 05 Montante da barragem do Reservatório Lajeado 
PA 06 Córrego Lajeadinho, a montante do pesqueiro Harmonia 

 
 
 
Os boletins analíticos emitidos pelo laboratório LAQUA, contendo os resultados dos 
parâmetros em questão são apresentados no Anexo 3. 
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A Tabela 4.1.4.d apresenta os resultados das análises químicas para os parâmetros Físico-
Químicos. 
 
Tabela 4.1.4.d 
Resultados Analíticos – Parâmetros Físico-Químicos 
 

Pontos de Amostragem Parâmetros Unidade PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06 VMP 

Temperatura água ºC 23,5 25,0 23,0 25,0 25,0 25,0 - 
Alumínio dissolvido mg/L 0,44 0,52 0,40 0,50 0,49 0,02 0,1 

Cobre dissolvido mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009 
DBO mg/L < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 até 5,0 
DQO mg/L 11,1 11,5 9,2 7,3 6,3 6,8 - 

Ferro dissolvido mg/L 0,22 0,28 0,36 0,31 0,45 0,22 0,3 
Fósforo total mg/L 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 

Nitrato mg/L 0,44 0,56 0,31 0,24 0,06 0,13 10 
Nitrogênio 
amoniacal mg/L 0,15 0,27 0,34 < 0,06 0,12 < 0,06 3,7 

Nitrogênio total 
Kjeldahl mg/L 0,42 0,49 0,47 0,56 0,49 0,45 - 

Oxigênio dissolvido mg/L 6,8 7,7 7,2 7,0 6,8 6,9 5,0 
PH - 7,0 7,2 7,1 7,1 7,0 6,2 6 a 9 

Sólidos 
sedimentáveis mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Sólidos totais mg/L 41,0 42,0 40,0 32,0 37,0 33,0 - 
Turbidez N.T.U. 13,6 26,1 16,7 14,5 19,1 4,2 100 

VMP: Valores Máximos Permitidos pelo Artigo 15º da Resolução CONAMA Nº 357/05, para águas de classe 2 
Nota: Os valores em destaque não atendem aos limites estabelecidos no Artigo 15º da Resolução CONAMA nº 357/05, para 
águas de Classe 2. 
 
 
A Tabela 4.1.4.e apresenta os resultados das análises químicas para os parâmetros 
Bacteriológicos. 
 
Tabela 4.1.4.e 
Resultados Analíticos – Parâmetros Bacteriológicos 
 

Pontos de Amostragem 
Parâmetros Unidade 

PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06 
VMP 

Escherichia coli NMP/100 ml 10 20 30 40 20 10 1.000 
VMP 1: Valores Máximos Permitidos pelo Artigo 15º da Resolução CONAMA Nº 357/05, para águas de classe 2 
Nota: Os valores em destaque não atendem aos limites estabelecidos no Artigo 15º da Resolução CONAMA nº 357/05, para 
águas de Classe 2. 
 
 
A Tabela 4.1.4.f apresenta os resultados das análises químicas para os parâmetros 
Biológicos. 
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Tabela 4.1.4.f 
Resultados Analíticos – Parâmetros Biológicos 
 

Pontos de Amostragem 
Parâmetros Unidade 

PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06 
VMP 

Clorofila a µg/L 6,2 29,7 9,4 29,9 < 1,0 < 1,0 30 
VMP: Valores Máximos Permitidos pelo Artigo 15º da Resolução CONAMA Nº 357/05, para águas de classe 2 
Nota: Os valores em destaque não atendem aos limites estabelecidos no Artigo 15º da Resolução CONAMA nº 357/05, para 
águas de Classe 2. 
 
 
A Tabela 4.1.4.g apresenta os resultados das análises químicas para os parâmetros de 
Controle Especial. 
 
Tabela 4.1.4.g 
Resultados Analíticos – Parâmetros de Controle Especial 
 

Pontos de Amostragem Parâmetros Unidades PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06 VMP 

Biocidas 
organofosforados         

Acefato µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Azinfós etílico µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Azinfós metílico µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Clorpirifos etílico µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Clorpirifos metílico µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Clorfenvinfós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Diazinona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Diclorvós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Dicrotofós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Dimetoato µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Dissulfotom µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Etiona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Etotrofós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Fenitrotiona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Fensulfotiona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Fentiona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Forato µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Formotiona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Fosmete (Imidan) µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Malaoxana µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Malation µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Metamidofós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Mevinfós (Fosdrin) µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Monocrotofós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Nalede (Dibrom) µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Ometoato µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Paraoxona etílica µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Paraoxona metílica µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Parationa etílica µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Parationa metílica µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Pirimifós metílico µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Tiometona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Triazofós µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Tricloform µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
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Pontos de Amostragem Parâmetros Unidades PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06 VMP 

Biocidas 
organoclorados         

Vamidotiona µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Alacloro µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 20 
Aldrin µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,005 

Bifentrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Cipermentrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Cis-Clordano µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Clorobenzilato µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Clorotalonil µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Deltametrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Dieldrin µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Endossulfan alfa µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Endossulfan beta µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Endossulfan sulfato µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Endrin µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,004 

Fenpropatrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Folpet µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

HCH alfa µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
HCH beta µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Heptacloro µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Heptacloro epóxido µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Hexaclorobenzeno µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Imazalil µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Lambdacialotrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Lindano µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 
Metalacloro µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 10 
Metoxicloro µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,03 

Mirex µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
o,p’-DDD µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
o,p’-DDE µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
o,p’-DDT µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
p,p’-DDD µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
p,p’-DDE µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
p,p’-DDT µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Permetrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Quintozeno µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Tetraconazol µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Tetradifon µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Tetrametrina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Trans-Clordano µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Trans-Heptacloro 
epóxido µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

Triadimenfon µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Triadimenol µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 
Vinclozolina µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

VMP: Valores Máximos Permitidos pelo Artigo 15º da Resolução CONAMA Nº 357/05, para águas de classe 2 
Nota: Os valores em destaque não atendem aos limites estabelecidos no Artigo 15º da Resolução CONAMA nº 357/05, para 
águas de Classe 2. 
(*) Cor verdadeira – nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L 
 
 
A partir dos resultados das análises químicas dos parâmetros investigados na campanha 
realizada em out./2008 (Vide Tabelas 4.1.4.d, 4.1.4.e, 4.1.4.f e 4.1.4.g) e da comparação 
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dos mesmos com os valores estabelecidos no Artigo 15º da Resolução CONAMA nº. 
357/05, para águas de classe 2, foi possível constatar que: 
 
• Todos os pontos de amostragem investigados, com exceção do PA 06, apresentaram 

amostras com concentrações de Alumínio Dissolvido (PA 01Al Dissolvido = 0,44 mg/L; PA 
02Al Dissolvido = 0,52 mg/L; PA 03Al Dissolvido = 0,40 mg/L; PA 04Al Dissolvido = 0,50 mg/L; PA 05Al 

Dissolvido = 0,49 mg/L) acima do limite máximo permitido para esse parâmetro, (VMPAl 

Dissolvido = 0,1 mg/L); 
 
• As amostras obtidas nos pontos de amostragem PA 03, PA 04 e PA 05 apresentaram 

concentrações de Ferro Dissolvido (PA 03 = 0,36 mg/L; PA 04 = 0,31 mg/L; PA 05 = 
0,45 mg/L) acima do limite máximo permitido para esse parâmetro, (VMPFerro Dissolvido =   
0,23 mg/L); 

 
• Todos os Pontos de Amostragem investigados apresentaram resultados em 

conformidade com os limites máximos permitidos pela legislação, para os parâmetros 
Orgânicos (Biocidas Organofosforados e Organoclorados).   

 
Das três variáveis utilizadas para o cálculo do IET (Fósforo Total, Clorofila a e 
Transparência) foram aplicadas somente duas: Clorofila a e Fósforo Total, uma vez que os 
valores de transparência muitas vezes não são representativos do estado de trofia, pois esta 
pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material mineral em suspensão e não 
apenas pela densidade de organismos planctônicos. Dessa forma, não foi considerado o 
cálculo do índice de transparência no segmento da APA do Lajeado. Cumpre ressaltar que, 
pelo mesmo motivo, a CETESB também desconsidera o cálculo do índice de transparência 
nos rios e reservatórios do Estado de São Paulo.  
 
Os resultados expressos nas Tabelas 4.1.4.d e 4.1.4.f, permitiram identificar as baixas 
concentrações de Fósforo Total em todos os pontos de amostragem investigados. Os 
valores apresentados nos Boletins Analíticos mostraram-se majoritariamente próximos dos 
limites de quantificação dos métodos de análise utilizados pelo laboratório (LQPtotal = 0,01 
mg/L). Por outro lado, as altas concentrações de Clorofila a identificadas nos PA 01, 02, 03 
e 04 (6,2 ≤ Clorofila a ≤ 29,9) influenciaram diretamente nos cálculos para obtenção do IET 
nos Pontos de Amostragem em questão, caracterizando-os com maior potencial de 
eutrofização (PA 01 e 03: estado mesotrófico; PA 02 e 04: estado eutrófico). Já os PA 05 e 
PA 06, cujas concentrações de Fósforo Total e Clorofila a apresentaram concentrações 
próximas e/ou inferiores aos Limites de Quantificação estabelecidos pelo laboratório, 
apresentaram baixos potenciais de eutrofização (estado oligotrófico). Cumpre ressaltar que 
nesse índice, os resultados correspondentes ao Fósforo, IET (P), devem ser entendidos 
como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como agente 
causador do processo. A avaliação correspondente a Clorofila a, IET (CL), por sua vez, 
deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, 
indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas, que tem lugar em suas 
águas. Assim, o índice médio engloba, de maneira satisfatória, a causa e o efeito do 
processo.  
 
Deve-se ter em conta que num corpo hídrico, em que o processo de eutrofização encontra-
se plenamente estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice de Clorofila a 
certamente coincidirá com o estado trófico determinado pelo índice do Fósforo.  
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A Tabela 4.1.4.h apresenta a classificação do estado trófico obtido para cada ponto de 
amostragem investigado. 
 
Tabela 4.1.4.h 
Estado Trófico dos Pontos de Amostragem 
 

Pontos de Amostragem IET Critério Estado Trófico 
PA 01 51,01 44 < IET = 54 Mesotrófico 
PA 02 58,86 54 < IET = 74 Eutrófico 
PA 03 51,48 44 < IET = 54 Mesotrófico 
PA 04 55,21 54 < IET = 74 Eutrófico 
PA 05 41,86 IET < = 44 Oligotrófico 
PA 06 38,18 IET < = 44 Oligotrófico 

 
 
De acordo com os resultados dos parâmetros investigados durante a campanha de 
amostragem realizada em outubro/2008, foi possível constatar que, de um modo geral, não 
há condições tóxicas evidentes nas águas do trecho em estudo, que poderiam ser 
particularmente prejudiciais aos usos da água na bacia ou na APA.  
 
Todos os parâmetros investigados na campanha realizada em out./2008, com exceção do 
Alumínio Dissolvido (PA 01 a PA 05) e Ferro Dissolvido (PA 03, 04 e 05) apresentaram 
concentrações em desconformidade com os limites estabelecidos pela legislação (CONAMA 
nº. 357/05). Salienta-se que as variações dos parâmetros que foram identificados com 
concentrações em desconformidade com os padrões de referência adotados, podem ser 
atribuídas ao período em que foram realizadas as coletas (início da estação chuvosa), cuja 
diluição dos nutrientes é menor se comparada com a época chuvosa. 
 
A presença do metal Alumínio nas amostras de água obtidas nos pontos de amostragem, 
pode ser associada tanto a ocorrência de chuvas, bem como a composição do solo da 
região. Cumpre ressaltar que o íon alumínio não é considerado particularmente tóxico aos 
peixes em relação a outros íons (VINATEA-ARANA, 1997), assim como não há indicação de 
carcinogenicidade para esse metal. 
 
Nas águas superficiais, o nível de Ferro aumenta nas estações chuvosas devido ao 
carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das margens, fator que 
também está associado a composição dos solos regionais. 
 
Nas águas tratadas para abastecimento público, o emprego de coagulantes a base de ferro 
provoca elevação em seu teor. O Ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz 
diversos problemas para o abastecimento público de água. Confere cor e sabor à água, 
provocando manchas em roupas e utensílios sanitários. Também traz o problema do 
desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a 
contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. Por estes motivos, o Ferro 
constitui-se em padrão de potabilidade, tendo sido estabelecida a concentração limite de 0,3 
mg/L na Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. No tratamento de águas para 
abastecimento, deve-se destacar a influência da presença de ferro na etapa de coagulação 
e floculação. As águas que contêm Ferro caracterizam-se por apresentar cor elevada e 
turbidez baixa. 
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Os resultados também permitiram identificar a variação do potencial de eutrofização dos 
corpos d’ água em questão. As variações do IET, causadas principalmente pelas altas 
concentrações do parâmetro Clorofila a, registradas durante a campanha de amostragem, 
classificaram o trecho correspondente aos Pontos de Amostragem PA 01 e 03 como “estado 
mesotrófico”. Isso indica que estes são corpos de água com produtividade intermediária, 
com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria 
dos casos (CETESB 2005). Os Índices de Estado Trófico obtidos para os Pontos de 
Amostragem PA 02 e 04 classificaram os trechos de interesse como estado eutrófico, que 
caracteriza corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, de 
baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas. Nestes casos, podem 
ocorrer alterações na boa qualidade da água e interferências nos seus múltiplos usos 
(CETESB 2005), além disso essa eutrofização provoca o desenvolvimento acelerado de 
algas ou de outras plantas aquáticas indesejáveis em reservatórios ou águas paradas. 
 
Por outro lado, as baixas concentrações de Fósforo Total e Clorofila a, identificadas nas 
amostras obtidas nos Pontos de Amostragem PA 05 e PA 06, classificaram ambos os 
trechos em “estado oligotrófico”, que no geral caracteriza corpos de águas limpos, de baixa 
produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água 
(CETESB 2005).  
 
 
4.2 
Meio Biótico 
 
4.2.1 
Cobertura Vegetal 
 
Comunidades tropicais de plantas e animais são caracteristicamente diversificadas, com 
grande número de espécies e interações muito complexas, quando comparadas com 
aquelas de zonas temperadas (LOWE-MCCONNELL, 1999). O Cerrado, em especial, 
sempre foi identificado como um dos mais distintos biomas sul-americanos. Centenas de 
espécies de animais e plantas são endêmicas deste bioma (RIZZINI, 1979, Myers et al., 
2000). 
 
O bioma cerrado é o segundo mais representativo do País, ocupando atualmente 2 milhões 
de Km² do território brasileiro. Esse ecossistema se encontra muito fragmentado e 
degradado pelo avanço das cidades, da agricultura e da pecuária (D’ÁVILA & MARCHINI 
2008). Devido às características de solo e topografia, algumas regiões do Estado de Mato 
Grosso do Sul sofreram maiores impactos do que outras durante o processo de expansão 
agrícola, cuja atividade está inserida em um complexo mosaico de habitats (cerrado sensu 
lato, matas de galeria, veredas, matas estacionais semideciduais). Em conseqüência da 
intervenção humana alguns complexos de ambientes naturais foram reduzidos e 
transformados em habitats insulares, e na maioria das vezes, os remanescentes 
apresentam-se sob a forma de um fino cordão de mata ciliar ao longo dos corpos d’água. 
 
Os levantamentos detalhados da cobertura vegetal na APA do Lajeado incluíram a 
amostragem em um total de 5 locais (sítios), incluindo áreas de Cerrado sensu stricto, 
Cerradão, Mata Ciliar, Vereda e Mata Inundável. A localização dos pontos de amostragem 
está descrita na Tabela 4.2.1.a e ilustrada na Figura 4.2.1.a. 
 
No Anexo 4 constam os registros fotográficos (de 1 a 5) das diferentes fisionomias. 
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Tabela 4.2.1.a  
Pontos de Amostragem de Flora na APA do Lajeado 
 

Pontos Coordenadas métricas (UTM) Fisionomia 

01 21K/0759645/7731211 Cerrado sensu stricto  

02 21K/0757407/7727791 Cerradão  

03 21K/0755450/7730457 Mata Ciliar córrego Lajeado  

04 21K/0755498/7733609 Mata de Galeria Inundável e Cerradão  

05 21K/0756658/7728866 Vereda  

 
 
Flora  
 
A vegetação na Área de Proteção Ambiental do Lajeado caracteriza-se por um mosaico de 
fisionomias dos tipos savânicos, campestres e florestais, sendo que todas essas fisionomias 
estão presentes no domínio dos Cerrados em maior ou menor extensão.   
 
O bioma cerrado é o segundo mais representativo do País, ocupando atualmente 2 milhões 
de Km² do território brasileiro. Esse ecossistema se encontra muito fragmentado e 
degradado pelo avanço das cidades, da agricultura e da pecuária (D’ÁVILA & MARCHINI 
2008).  
 
Devido às características de solo e topografia, algumas regiões do Estado de Mato Grosso 
do Sul sofreram maiores impactos do que outras durante o processo de expansão agrícola, 
cuja atividade está inserida em um complexo mosaico de habitats (cerrado sensu lato, 
matas de galeria, veredas, matas estacionais semideciduais). Em conseqüência da 
intervenção humana, alguns complexos de ambientes naturais foram reduzidos e 
transformados em habitats insulares, e na maioria das vezes, os remanescentes 
apresentam-se sob a forma de um fino cordão de mata ciliar ao longo dos corpos d’água. 
 
A APA do Lajeado é composta por pequenos fragmentos de mata nativa rodeados por uma 
matriz antrópica de pastagem e plantação de culturas. O levantamento das espécies 
vegetais ocorrentes na APA do Lajeado foi realizado entre nos meses de Agosto e Setembro 
de 2008, totalizando sete dias e incluiu amostragem em cinco pontos (sítios, Tabela 
4.2.1.a), totalizando uma área de cerca de 70 hectares percorrida. Nestes pontos foram 
realizadas caminhadas aleatórias com duração variável, sendo registradas todas as 
espécies com flor e fruto e algumas espécies em estágio não-reprodutivo que puderam ser 
identificadas em campo.   
 
Todas as espécies foram identificadas até o menor nível taxonômico possível, de acordo 
com o conhecimento empírico dos pesquisadores, auxílio de manuais de identificação 
(POTT et al. 2006, LORENZI 2002) e comparação com material previamente identificado por 
especialistas. Algumas espécies foram cuidadosamente fotografadas, para que a 
identificação fosse realizada em laboratório, sendo registrados o hábito e a altura dos 
indivíduos, a coloração das estruturas reprodutivas e, eventualmente, das vegetativas, além 
da presença de exsudatos e de odores. As espécies foram classificadas quanto ao uso 
conforme segundo metodologia de POTT & POTT (2003) e a nomenclatura está baseada 
em APGII (2003) e as subfamílias de Fabaceae, em LEWIS et al. (2005). 
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A similaridade entre os pontos foi calculada utilizando Bray-Curtis, sendo que as análises 
foram realizadas com o auxílio do programa BioDiversity Pro. 
 
Foram registradas 187 espécies vegetais entre árvores, arbustos, subarbustos, ervas e 
trepadeiras (Tabela 4.2.1.b). Estas estão distribuídas em 65 famílias botânicas, sendo 
Fabaceae a mais rica (23 spp.), seguida de Asteraceae (13 spp.) e Malvaceae (8 spp.) 
(Tabela 4.2.1.c). 
 
Fabaceae (ou Leguminosae) como a família mais rica neste levantamento, é esperado, pois 
inclui cerca de 650 gêneros e aproximadamente 18000 espécies, representando uma das 
maiores famílias de Angiospermas.  Esta é uma das principais famílias vegetais do ponto de 
vista econômico (SOUZA & LORENZI, 2005).  
 
Cabe ressaltar que em vários levantamentos fitossociológicos em área de Cerrado, a família 
das Angiospermas é a mais rica, ou uma das mais ricas em número de espécies 
(MANTOVANI & MARTINS, 1993; WEISER & GODOY, 2001; POTT et al. 2006, AOKI & 
SIGRIST, 2004). 
 



                                                                                                                                                                          
 
  

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                        38 

Tabela 4.2.1.b  
Famílias e espécies vegetais registradas na APA do Lajeado, Campo Grande/MS, com seus respectivos nomes populares, utilização 
conhecida e ponto de ocorrência. 
 

Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Alismataceae         
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltall.) Micheli Chápeu-de-couro R   X  X  
Amaranthaceae         
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Sempre-viva - X      
Amaranthus lividus L. Caruru - X     X 
Anacardiaceae         
Anacardium humile St. Hill Cajueiro-do-campo R, F, Ff X X     
**Anacardium occidentale L. Cajueiro F,Ff      X 
Astronium fraxinifolium Schott. Gonçalo-alves M,R,P X X    X 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-branca, Ff,P,L X X    X 
**Mangifera indica L. Manga F, Ff      X 
**Spondias purpurea L. Ciriguela F, Ff      X 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Ff,P,L  X X X   
Annonaceae         
Annona coriacea Mart. Araticum-do-campo F, Ff X X    X 
Annona crassiflora Mart. Araticum-cortiça F, Ff,P X X    X 
Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff. Embira Ff,I X  X   X 
Unonopsis sp.    X     
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco Ff,I,P,R,L X X X  X X 
Apocynaceae         
Asclepias curassavica L. I Oficial de sala     X   
Aspidosperma macrocarpon Mart. Peroba M,L X X     
Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba M,L X X    X 
Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson Lírio-do-campo  X X    X 
Mandevilla velutina K. Schum. Jalapa-do-mato - X      
Rhodocalyx rotundifolius Müll. Arg. - - X      
Araceae         
Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott - -   X    
Araliaceae         
Dendropanax cuneatus Decne. & Planch. Maria-mole Ff    X  X 
Arecaceae         
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Bocaiúva F,Ff,P,R      X 



                                                                                                                                                                          
 
  

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                        39 

Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze Palmeira-do-coco-da-
chapada - X      

**Cocos nucifera L. Coco F      X 
Geonoma brevispatha Barb. Rodr. Ouricana -     X  
Mauritia flexuosa L. f. Buriti F,Ff,P,R    X X  
Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba F,Ff    X   
Asteraceae         
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze I Mata-pasto - X X     
Baccharis medullosa DC. - - X     X 
Bidens gardneri Baker I Picão-vermelho - X     X 
Bidens pilosa L. I - - X     X 
Asteraceae (cont.)         
Elephantopus mollis Kunth I - R X  X   X 
Emilia sonchifolia (L.) DC. I - - X     X 
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC Capiçoba - X  X    
Eupatorium squalidum DC. - - X X X   X 
Mikania cf. micrantha Kunth - - X X     
Pterocaulon sp. - -      X 
*Tridax procumbens L. - - X X  X   
Vernonia ferruginea Less. - - X X     
Vernonia rubricaulis Bonpl. - - X X     
Balsaminaceae         
Impatiens cf. walleriana Hook. f. Maria-sem-vergonha -    X   
Bignoniaceae         
Arrabidaea sp. - - X X     
Jacaranda rufa Silva Manso Caroba - X      
Memora cf. peregrina (Miers.) Sandw. I Ciganinha R X     X 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore Ipê-amarelo, Pau-d’arco R,M,P,O X X  X   
Tabebuia chysotricha (Mart. Ex A.DC.) Standl. Ipê-amarelo-cascudo       X 
Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. Ipê; Pau-d’arco M,P,O X X  X  X 
Zeyheria montana Mart. I - - X      
Bromeliaceae         
Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smith I Abacaxi F,Ff X X X   X 
Bromelia balansae Mez I Gravateiro F,Ff X X X  X X 
Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo Gravata-de-linho Ff X      
Burseraceae         
Protium heptaphyllum Aubl. March. I Almecegueira Ff,R,P,L    X   
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Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Caryocaraceae         
Caryocar brasiliense Cambess. Pequi F,Ff,M,L,R X X    X 
Celastraceae         
Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch. Espinheira-santa R X  X    
Chrysobalanaceae         
Licania humilis Cham. & Schlecht Marmelinho-do-cerrado - X X     
Hirtella cf. gracilipes (Hook. f.) Prance - Ff,P X     X 
Clusiaceae         
Calophyllum brasiliense Cambess. Guanandi, landim M,P,R,Ff   X X   
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. I  Pau-santo R,P X X     
Combretaceae         
Combretum leprosum Mart. Carne-de-vaca M,P,L       
Terminalia argentea Mart et Succ. Capitão, Pau-de-bicho M,P,L X X    X 
Commelinaceae         
Commelina cf. erecta L. I - - X  X X   
Costaceae         
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-do-brejo -    X   
Cyperaceae         
Cyperus cayennensis (Lam.) Britton Tiririca - X     X 
Cyperus imbricatus Retz Tiririca - X     X 
Cyperus luzulae (L.) Retz Capim-de-botão -     X  
Eleocharis sellowiana Kunth Junco-manso -     X  
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton Capim-navalha -    X X  
Dilleniaceae         
Davilla elliptica A. St.-Hil Lixeirinha Ff X X     
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. - Ff   X X   
Curatella americana L. Lixeira M,P,L,Ff X X     
Ericaceae         
Ericaceae sp.1 - -   X X   
Eriocaulaceae         
Eriocaulon sp. - -       
Syngonanthus cf. gracilis (Bong.) Ruhl. - -     X  
Erythroxylaceae         
Erythroxylum deciduum A. St. Hil Cocão, Fruta-de-pomba Ff X X     

Erythroxylum suberosum A. St.-Hil. Fruta-de-pomba-do-
campo Ff X X     
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Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Euphorbiaceae         
Alchornea discolor Poepp. Uva-brava Ff    X   
Croton grandulosus L. Canela-de-seriema P   X    
Croton urucurana Baill. Sangra-d’água P,R   X X   
Fabaceae - Caesalpinoideae         
Bauhinia curvula Benth. Pata-de-vaca P X X X X  X 
Bauhinia holophylla (Bong.) Steud. Pata-de-vaca-do-campo P X X X X   
Bauhinia ungulata L. Pata-de-vaca P X X X X  X 
Copaifera langsdorffii Desf. Pau-óleo R,M,P X X  X   
Dimorphandra mollis Benth. Faveiro-doce R,P X X    X 
Diptychandra aurantiaca Tul. Carvão-vermelho M,L,P X X    X 
Hymenaea stignocarpa Mart. Jatoba-do-cerrado M,Ff,F,R,L X X    X 
Pterogyne nitens Tul. Bálsamo M,P,L X X X    
Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Banerby Fedegoso-branco P X  X    
Senna silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby Fedegoso-do-cerrado P X      
Fabaceae – Faboideae         
Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev Amendoim-falso M,P,L X X     
Andira cf. cuyabensis (Benth.) Benth. Morcegueira Ff,L X X     
Arachis sp.   X X     
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta P,R,L X X  X  X 
Dipteryx alata Vogel Baru M,F,Ff,R,L X X    X 
Indigofera sufruticosa Mill. Timbó-mirim -   X    
Machaerium acutifolium Vog. Jacarandá-do-campo P,L X      
Stylosanthes acuminata M. B. Ferr. Et S. Costa Manjericão-do-campo P X      
Fabaceae - Mimosoideae         
Anadenanthera falcata (Benth.) Speg. Angico M,P  X     
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico, Angico-branco M,P,T,L X X     
Calliandra sp. I - - X  X   X 
Inga marginata Willd. Ingá-mirim F,Ff,P   X X   
Inga vera Willd. Ingá, Ingá-da-várzea F,Ff,P    X   
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão R,T,P X X     
Heliconiaceae         
Heliconia hirsuta L.f. Helicônia -    X   
Juncaceae         
Juncus densiflorus Kunth Junco -     X  
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Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Lamiaceae         
Aegiphila lhotskiana Cham. Tamanqueira - X X     
Hyptis crenata Pohl ex Benth. Cheirosa - X X X    
Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley   X      
Lauraceae         
Nectandra lanceolata Nees et Mart. ex Nees Canela-pitanga M,Ff X      
Lecythydaceae         
Eschweilera nana (O.Berg) Miers. Ovo-frito, Sapucaia P X     X 
Loganiaceae         
Strychnos pseudoquina A. St.-Hil. Quina R,P X X     
Lythraceae         
Lafoensia pacari A. St.-Hil Mangava-brava R,M,L,P X X    X 
Magnoliaceae         
Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng. Pinha-do-brejo Ff    X   
Malpighiaceae         
Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) Gates - - X  X   X 
Byrsonima cf. intermedia A. Juss. Murici Ff,P X X X   X 
Byrsonima coccolobifolia (L.) Kunth Murici-do-cerrado Ff,P,L X X     
Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. Muricizão Ff,P  X     
Heteropteris sp. 1 - -       
Mascagnia cordifolia (A. Juss.) Griseb. Cobertor-do-diabo -       
Peixotoa cordistipula A. Juss. - - X X     
Malvaceae         
Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns Mamoninha P X     X 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. Paina do cerrado P X     X 
Luehea grandiflora Mart. Açoita-cavalo P,L  X X    
Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) Robyns Embiruçu P X      
Pseudobombax tomentosum (C. Martius & Zuccarini) Robyns Embiruçu P X X     
Malvaceae (cont.)         
Sida cerradoensis Krap. I Malva - X     X 
Sida cf. glaziovii K. Schum. I Guanxuma-branca - X     X 
Waltheria indica L. I Malva-veludo - X X    X 
Melastomataceae         
Clidemia hirta (L.) D. Don - -   X    
Miconia albicans (Sw.) Tr. Mexerica Ff X X X X   
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Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Melastomataceae         
Rhynchanthera novemnervia DC. - Ff     X  
Tococa formicaria Mart. ex DC. - Ff    X   
Meliaceae         
Cedrela fissilis Vell. Cedro M,P       
Trichilia elegans A. Juss. Catiguazinho Ff,P,M   X    
Moraceae         
Brosimum gaudichaudii Trécul Algodão-do-campo R,F,Ff,P X X X   X 
Ficus sp. Figueira Ff   X X   
Myrsinaceae         
Rapanea guianensis Aubl. Capororoca P,Ff X X X X   
Myrtaceae         
Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg. Guariroba Ff X      
Eugenia florida DC. Guamirim, pitanga Ff,L X      
Myrcia sp. - Ff X X     
Psidium sp. Goiabinha Ff X  X   X 
Ochnaceae         

Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Serrinha, Cabelo-de-
negro, Bálsamo T,O X X     

Ouratea sp.1 - - X X     
Ouratea sp.2 - -    X   
Onagraceae         
Ludwigia laruotteana (Camb.) Hara Lombrigueira, piúna -   X  X  
Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara Cruz-de-malta -   X  X  
Orchidaceae         
Indeterminada 1 - -       
Piperaceae         
Piper angustifolium Lam. Pimenta-do-mato Ff   X  X  
Piper sp. - Ff    X   
Poaceae         
Andropogon bicornis L. Capim-rabo-de-burro - X     X 
Panicum sellowii Ness Capim - X X    X 
Paspalum sp. 1 - - X X X   X 
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich) Webster Braquiarão - X X     
Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zuloaga Braquiária  X X     
Polygonaceae         
Coccoloba mollis Casar. Belém Ff,L   X    
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Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Pontederiaceae         
Eichhornia azurea Kunth Camalote -     X  
Portulacaceae         
Portulaca mucronata Linic - -       
Proteaceae         
Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca - X X     
Rubiaceae         
Alibertia edulis (L.L.Rich) A C. Rich Goiaba-preta F,Ff,P X X X   X 
Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum. Marmelada F,Ff,P X X    X 
Palicourea coriacea (Cham.) K. Schum. Erva-de-rato-grande - X      
Palicourea rigida Kunth Erva-de-rato-grande - X     X 
Psychotria cf. carthagenensis Jacq. - Ff   X X   
Rudgea virbunoides (Cham) Benth Congonha R,Ff X X     
Ruscaceae         
** Sansevieria cf. trifasciatta Prain - -      X 
Rutaceae         
Esenbeckia leiocarpa Engl. - L   X X   
Salicaceae         
Casearia sylvestris Sw. Chá de frade Ff,P,L,R   X    
Sapindaceae         
Matayba guianensis Aubl. Camboatá P,Ff,L X X    X 
Serjania erecta Radlk. Cipó-cinto-folha - X X X   X 
Serjania marginata Casar. - - X X  X   
Sapotaceae         
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Leiterinho F,Ff,P X X     
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Fruta-de-veado F,Ff X X     
Pouteria torta (Mart.) Radlk. Abiu, guapeava Ff  X X X   
Smilacaceae         
Smilax brasiliensis Spreng. Japecanga, japicanga - X X X    
Solanaceae         
*Solanum americanum Mill. - Ff X      
Solanum viarum Dun. Joá Ff      X 
Solanum lycocarpum A St.-Hil. - Ff X     X 
Styracaceae         
Styrax cf. ferrugineus Nees & Mart. - L X      
Turneraceae         
Piriqueta cf. cistoides (L.) Griseb. - - X      
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Família/Espécie Nome popular Utilização Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Est 
Urticaceae         
Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Ff,R,P   X X X  
Verbenaceae         
Stachytarpheta cayannensis Vahl - - X  X    
Vochysiaceae         
Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande M,P,L X X X    
Qualea multiflora Mart. Pau-de-tucano L X X X   X 
Qualea parviflora Mart. Pau-terrinha P X X X   X 
Vochysia cinnamomea Pohl. Quina-doce R X      
Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano -   X    
Xyridaceae         
Xyris sp. - -   X  X  
TOTAL   122 81 55 38 17 64 
Utilização: F= Frutífera, Ff= Frutífera para a fauna, M= madeira, O= Óleo, L= Lenha, P= Pioneira, e R= Remédio (Fonte: POTT & POTT 2003, POTT et al. 2006, PEREIRA et al. 2006), *= Ruderal, 
**= Cultivada, I= Invasora , Est= Espécie registrada na beira de estradas. 
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Tabela 4.2.1.c  
Número de espécies e contribuição relativa com a riqueza (%) de cada família 
botânica amostrada na APA do Lajeado 
 

Família Número de 
espécies % do total 

Fabaceae 23 12.30 
Asteraceae 13 6.95 
Malvaceae 8 4.28 
Anacardiaceae, Bignoniaceae, Malpighiaceae 7 3.74 
Apocynaceae, Arecaceae, Rubiaceae 6 3.21 
Annonaceae, Cyperaceae, Poaceae, Vochysiaceae 5 2.67 
Melastomataceae, Myrtaceae 4 2.14 
Bromeliaceae, Dilleniaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Ochnaceae, 
Sapindaceae, Sapotaceae, Solanaceae 3 1.60 

Amaranthaceae, Chrysobalanaceae, Clusiaceae, Combretaceae, 
Eriocaulaceae, Erythroxylaceae, Meliaceae, Moraceae, Onagraceae, 
Piperaceae 

2 1.07 

Outras (N=32) 1 0.53 
 
 
Para que todas as espécies ocorrentes na área sejam amostradas, será necessária uma 
análise com maior tempo de coleta abordando outros períodos e outras áreas dentro da 
APA. Esta conduta poderá revelar um número ainda maior de espécies, gêneros e famílias 
registradas. Essa afirmação se deve ao fato de que alguns levantamentos com tempo de 
amostragem maior, abrangendo as estações seca e chuvosa, como o realizado na bacia do 
rio Jauru (POTT et al. 2006), indicaram uma riqueza de 2.193 espécies. Esta área encontra-
se no Estado do Mato Grosso do Sul, nas divisas com São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 
 
Complementarmente, a riqueza de espécies é baixa se comparada com a riqueza 
encontrada na APA dos Mananciais do Córrego Guariroba (501 spp.), unidade de 
conservação localizada próxima à APA do Lajeado. Entretanto, trinta e cinco espécies 
registradas no presente estudo não foram listadas naquele levantamento, como por 
exemplo, Acrocomia aculeata, Elephantopus mollis, Tridax procumbens, Zeyheria montana, 
Banisteriopsis argyrophylla e Tococa formicaria (Tabela 4.2.1.d). 
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Tabela 4.2.1.d 
Espécies registradas na APA do Lajeado não listadas no Plano de Manejo da APA dos 
Mananciais do Córrego Guariroba (2007) 
 

Arecaceae Fabaceae - Caesalpinoideae 
Acrocomia aculeata Pterogyne nitens 

Cocos nucifera Fabaceae - Faboideae 
Asteraceae Andira cf. cuyabensis 

Baccharis medullosa Arachis sp. 
Bidens pilosa Fabaceae - Mimosoideae 

Elephantopus mollis Kunth Calliandra sp. 
Emilia sonchifolia Malpighiaceae 

Eupatorium squalidum Banisteriopsis argyrophylla 
Mikania cf. micrantha Melastomataceae 
Tridax procumbens Clidemia hirta 

Bignoniaceae Rhynchanthera novemnervia 
Arrabidaea sp. Tococa formicaria 

Memora cf. peregrina Meliaceae 
Tabebuia chysotricha Cedrela fissilis 

Zeyheria montana Pontederiaceae 
Commelinaceae Eichhornia azurea 

Commelina cf. erecta Rubiaceae 
Dilleniaceae Psychotria cf. carthagenensis 

Doliocarpus dentatus Ruscaceae 
Curatella americana  Sansevieria cf. trifasciatta 

Ericaceae Rutaceae 
Ericaceae sp.1 Esenbeckia leiocarpa 
Eriocaulaceae Solanum americanum 

Syngonanthus cf. gracilis Solanum lycocarpum 
Euphorbiaceae Turneraceae 

Alchornea discolor Piriqueta cf. cistoides 
 
 
Mais de duzentos e cinqüenta espécies ocorrentes na APA dos Mananciais do Córrego 
Guariroba não foram registradas neste levantamento (Tabela 4.2.1.e). Elas provavelmente 
têm ocorrência na área, uma vez que essas duas áreas são próximas e possuem 
características fisionômicas muito semelhantes. Prova disso é que das 187 espécies 
registradas na APA do Lajeado, 152 são comuns com a APA os Mananciais do Córrego 
Guariroba.  
 
Uma das explicações para um menor número de espécies em comparação com a APA os 
Mananciais do Córrego Guariroba é que essa possui mais de 36.000 ha., que é uma área 
muito superior a da APA do Lajeado. 
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Tabela 4.2.1.e  
Espécies listadas no Plano de Manejo da APA dos Mananciais do Córrego Guariroba 
(2007), com provável ocorrência na APA do Lajeado 
 

Acacia polyphylla Coussarea 
hydrangeaefolia Hypogynium virgatum Rhynchospora 

marisculus 
Achyrochline sp. Coutarea hexandra Hyptis sp. Rhynchospora nervosa 

Acisanthera sp. Crotalaria pallida Ichnanthus inconstans Rhynchospora 
polyantha 

Acosmium sp. Cupania cf. castaneifolia Ichnanthus procurrens Rhynchospora sp. 
Adiantum spp. Cuphea sp. Ilex affinis Rourea induta 
Aechmea sp. Cyperus haspan Ipomoea cf. albiflora Ruellia sp. 

Aeschynomene cf. histrix Cyperus laetus Ipomoea sp. Saccharum villosum 
Aeschynomene sp. Cyperus lanceolatus Kyllinga odorata Sacciolepis vilvoides 

Agonandra brasiliensis Cyperus pohlii Kyllinga vaginata Salacia elliptica 
Aiouea trinervis Cyperus spp. Lagenocarpus sp. Sauvagesia erecta 

Allophylus edulis Cyperus tener Lasiacis divaricata Sauvagesia sp. 

Amburana cearensis Cyphonanthus 
discrepans Limnocharis flava Schizachyrium 

condensatum 
Andira cf. inermis Dalechampia sp. Lipocarpha sellowiana Schizachyrium sp. 

Andropogon leucostachyus Declieuxia fruticosa Ludwigia martii Scleria hirtella Sw. 

Andropogon macrothrix Desmodium 
adscendens Ludwigia sp. Scleria microcarpa 

Andropogon selloanus Desmodium incanum Ludwigia tomentosa Scleria spp. 

Anemia sp. Desmoncus cf. 
polyacanthos Luehea paniculata Sclerolobium sp. 

Anemopaegma arvense Digitaria bicornis Lycopodiella cf. cernua Scoparia spp. 
Anemopaegma sp. Digitaria insularis Macrosiphonia longiflora Sebastiania brasiliensis 
Annona cornifolia Digitaria violascens Manihot sp. Sebastiania hispida 

Anthurium sinuatum Diodia apiculata Maranta sp. Senecio brasiliensis 
Arachis sp. 1 Diodia spp. Matayba sp. Senecio sp. 
Arachis sp. 2 Diospyros hispida Maytenus robusta Senna occidentalis 
Arachis sp. 3 Dorstenia brasiliensis Melinis minutiflora Senna sp. 

Aristida setifolia Drosera sp. Melinis repens Serjania sp. 

Aristida sp. Echinodorus 
longipetalus Melochia sp. Setaria parviflora 

Aristolochia esperanzae Eleocharis filiculmis Memora sp. Setaria sphacelata 
Arundinella hispida Eleocharis sp. Miconia elegans Sida sp. 

Aspidosperma cf. discolor Eleusine indica Mikania sp. Simarouba versicolor 
Aspidosperma sp. Emilia sp. Mimosa cf. nuda Sisyrinchium sp. 

Aspidosperma subincanum Endlicheria paniculata Mimosa pellita Smilax cf. polyantha 
Axonopus affinis Enterolobium sp. Mimosa spp. Solanum sp. 

Axonopus brasiliensis Eragrostis aff. 
orthoclada Mitostemma glaziovii Solanum viarum 

Axonopus capillaris Eragrostis articulata Monnina tristaniana Sorocea bonplandii 
Axonopus fissifolius Eriochrysis cayennensis Mouriri chamissoana Sorocea ilicifolia 

Axonopus sp. Eriochrysis laxa Mouriri elliptica Sporobolus acuminatus 
Baccharis spp. Eryngium ebracteatum Myrciaria sp. Stachytarpheta sp. 

Bauhinia angularis Eryngium floribundum Nectandra gardnerii Steinchisma decipiens 
Bauhinia spp. Eryngium pandanifolium Nectandra megapotamica Steinchisma hians 

Borreria spp Erythroxylum cf. 
campestre Ocotea diospyrifolia Steinchisma laxa 

Buchenavia sp. Erythroxylum cf. 
pelleterianum Ocotea lancifolia Stryphnodendron 

polyphyllum 
Buchnera sp. Erythroxylum spp. Ocotea minarum Styrax acuminatus 

Bulbostylis cf. sphaerocephala Eugenia egensis Ocotea velloziana Styrax sp. 
Bulbostylis hirtella Eugenia spp. Oeceoclades maculata Swartzia sp. 
Bulbostylis spp. Eupatorium sp. Olyra latifolia Syngonanthus sp. 

Byttneria sp. Ficus insipida Oplismenus hirtellus Tabebuia dura 
Calea sp. Fimbristylis diphylla Orthopappus sp. Tabebuia insignis 
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Calliandra sp. Fimbristylis sp. Oxypetalum sp. Talisia esculenta 
Callisthene major Mart. Forsteronia pubescens Palicourea cf. crocea Tibouchina sp. 

Calycophyllum cf. multiflorum Froelichia procera Panicum pantrichum Tilesia sp. 
Camarea hirsuta Galactia sp. Panicum pedersenii Tillandsia streptocharpa

Campomanesia sp. Geophila repens Passiflora tricuspis Tococa sp. 
Canna glauca L. Gleichenia cf. pectinata Pavonia spp. Trimezia sp. 

Carex sp. Gomphrena celosioides Phyllanthus cf. amarus Triumpheatta sp. 
Centrosema cf. virginianum Gomphrena sp. Phyllanthus cf. tenellus Urena lobata L. 

Cestrum cf. strigilatum Gouania lupuloides Phyllanthus orbiculatus Urochloa sp. 
Chamaecrista flexuosa Guapira noxia Phyllanthus spp. Utricularia sp. 
Chamaecrista nictitans Guapira sp. Pithecoctenium echinatum Verbena sp. 

Chamaecrista rotundifolia Gymnopogon spicatus Pityrogramma 
calomelanos Vernonia echitifolia 

Chamaecrista serpens Helietta sp. Plathymenia sp. Vernonia scabra 

Chamaecrista sp. Heliotropium 
lanceolatum Pluchea sp. Viguiera sp. 

Chloris elata Hemarthria sp. Polycarpaea cf. 
hassleriana Xylopia emarginata 

Cipura sp. Herbertia sp. Polygala sp. Xyris asperula 
Cissampelos ovalifolia Heteropteris sp. 2 Pouteria cf. gardneriana Xyris savanensis 

Cissus sp. Heteropteris sp. 3 Prestonia coalita Xyris spp. 
Clidemia sp. Homolepis glutinosa Protium spruceanum Zornia diphylla 
Clitoria sp. Hybanthus sp. Psychotria mapourioides Zornia spp. 

Coelorachis aurita Hymenachne 
pernambucensis Rhynchosia sp.  

Coniza bonariensis Hyparrhenia bracteata Rhynchospora emaciata  
Costus cf. arabicus Hyparrhenia rufa Rhynchospora exaltata  

 
 
O Ponto 1 (cerrado) foi a área com maior número de espécies registradas (122 spp.), 
seguido do Ponto 2 (cerradão) com 81 espécies, e do Ponto 3 (mata ciliar) com 55 espécies. 
Sessenta e quatro espécies foram registradas em beira de estradas (Tabela 2).  
 
Os Pontos 1 e 2 foram os que apresentaram maior similaridade (≈ 74%), os demais pontos 
tiveram similaridade abaixo de 50% (Figura 4.2.1.b). O Ponto 5 (vereda) foi o ponto mais 
dissimilar, em parte isto é devido ao baixo número de espécies registradas, mas também 
devido à presença de espécies que só ocorreram neste ambiente, e.g. Eichhornia azurea, 
Rhynchanthera novemnervia e Juncus densiflorus. 
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Figura 4.2.1.b 
Dendrograma de similaridade (Bray-Curtis) entre os pontos de amostragem na APA do 
Lajeado. 
 

 

 
 
 
Status para conservação 

 
Embora a região de Campo Grande não tenha sido inserida como área prioritária para 
conservação do Cerrado (MMA, 2002), ela foi apontada como uma das áreas mais 
importantes para a conservação da flora do Cerrado no cenário nacional por seus pontos de 
confluência de táxons de diferentes origens e seu status histórico-biogeográfico, devendo 
portanto, ser foco de esforços conservacionistas futuros, principalmente no tocante à 
implementação de novas unidades de conservação. 
 
Com base na lista de espécies ameaçadas de Extinção da IUCN (2007) e na lista oficial do 
IBAMA, verificou-se que as espécies Dypterix alata e Lafoensia pacari encontram-se na lista 
da IUCN, classificadas respectivamente como vulnerável e com baixo risco de extinção. Já 
na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (2008) não consta 
nenhuma das espécies registradas para a área de estudo. 
 
A falta de coletas botânicas mais intensas no estado do Mato Grosso do Sul inviabiliza, até o 
presente momento, a produção de uma lista de espécies raras e ameaçadas em âmbito 
estadual, sobretudo se consideradas as particularidades florísticas observadas no Cerrado 
do estado (RATTER et al., 2003). Não foi registrada na APA do Lajeado, espécies que 
figurem como primeira ocorrência para o Estado, entretanto coletas sistemáticas a longo 
prazo podem levar ao registro destas.  
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Segundo Pott & Pott (2003) ainda não há dados suficientes para afirmar se alguma espécie 
arbórea está realmente ameaçada de extinção no Estado. Entretanto, os mesmos autores 
afirmam que podem ser consideradas espécies raras em fragmentos florestais do Mato 
Grosso do Sul: Aspidosperma cylindrocarpa (peroba), A. polyneuron (peroba-rosa) e 
Balfourodendron riedelianum (pau-mafim) devido à exploração madeireira. Cabe ressaltar 
que nenhuma destas espécies foi registrada na área de estudo. 
 
Plantas de interesse para a fauna 
 
Alguns estudos realizados sobre a dispersão de sementes de plantas no cerrado mostraram 
que a maioria das espécies vegetais é zoocórica (GOTTSBERGER & SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 1983; BATALHA & MANTOVANI, 2000; BORGES, 2000), assim como em 
outros ecossistemas florestais tropicais (MORELLATO & LEITÃO-FILHO, 1995). Desta 
forma, parte significativa das espécies de cerrado é utilizada pela fauna nativa.  
 
No presente levantamento, foi constatada a ocorrência de várias espécies com tal utilização 
(Tabela 4.2.1.b), no total, são aqui listadas 64 espécies consumidas pela fauna. Dentre elas, 
Andira cujabensis (morcegueira) e Alibertia edulis (Marmelo do Cerrado, Foto 6 do Anexo 
4) para consumo da mastofauna e avifauna, além de Tapiriria guianensis (Pau-pombo) e 
Xylopia aromatica (Pimenta de macaco, Foto 7 do Anexo 4), que são consumidas por 
espécies da avifauna (obs. pess.).  
 
Plantas de interesse econômico 
 
Além de espécies com utilidade alimentar para a fauna, 100 espécies possuem outras 
utilidades, sejam como remédios (p.ex. Acrocomia aculeata, Foto 8 (Anexo 4), Echinodorus 
grandiflorus e Tabebuia aurea), como pioneiras na restauração florestal (p.ex. Tabebuia 
ochracea e Copaifera langsdorffii), como madeira (p.ex. Dipteryx alata e Qualea grandiflora, 
Foto 9 do Anexo 4, além de outras utilidades - Tabela 4.2.1.b).  
 
As espécies que constam como pioneiras geralmente servem para reposição florestal e 
recuperação de áreas degradadas. Se determinada espécie for frutífera para a fauna 
(assinalada como Ff na Tabela 4.2.1.b, como p.ex Tapirira guianensis e Xylopia aromatica), 
é um fator adicional para incluí-la em projetos com esse propósito, porque as plantas 
zoocóricas atraem aves e mamíferos frugívoros, que dispersam as sementes e trazem 
sementes de outras espécies, enriquecendo a diversidade. 
 
Plantas invasoras 
 
As principais espécies invasoras encontradas dentro da APA foram gramíneas do gênero 
Urochloa, que são forrageiras para produção pastoril amplamente disseminada, utilizada e 
promovida no Brasil. Invasora agressiva de áreas de cerrado nativo causa interações 
negativas e domina o ambiente. Forma densas touceiras e expulsa as espécies nativas de 
seu habitat. O plantio dessas forrageiras tem acarretado problemas com outras espécies 
cultivadas devido ao seu acentuado potencial alelopático, o que a torna uma importante 
planta daninha.  
 
Além destas, foi observada em abundância Impatiens cf. walleriana, no interior da Mata de 
Galeria Inundável, esta espécie é originária da África, e prefere os ambientes mais úmidos e 
assombreados. Devido à produção abundante de frutos e sementes, associada a um 
processo de dispersão autocórica e ornitocórica, a espécie vem se propagando de maneira 
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considerável na mata inundável amostrada. Segundo BARROSO et al. (1999), suas 
cápsulas são carnosas, com deiscência explosiva. Quando ocorre a ruptura da camada de 
separação dos carpelos, as valvas se expandem nos lados externos, enrolando-se e 
expelindo as sementes do fruto, explosivamente. Além da dispersão feita pela própria 
planta, os pássaros, que se alimentam de suas sementes, ajudam também na propagação 
da espécie. Em áreas onde a população de Impatiens walleriana é grande em número de 
indivíduos, as condições não são muito favoráveis à germinação de sementes e ao 
crescimento de plântulas de espécies nativas (SIQUEIRA, 2006).  
 
Caracterização e avaliação das principais formações vegetais da unidade de 
conservação 
 
Cerrado senso restrito – Não é uma fisionomia muito comum na APA do Lajeado, pois 
esta fisionomia é caracterizada pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com 
ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de queimadas (WALTER 
& RIBEIRO, 2007). Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas 
espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota 
após queima ou corte. Na época chuvosa as camadas subarbustiva e herbácea tornam-se 
exuberantes, devido ao seu rápido crescimento (WALTER & RIBEIRO, op.cit.). Não foi 
observada forte ação impactante sobre este tipo fisionômico na APA do Lajeado, entretanto 
mais estudos são necessários para esta confirmação. 
 
Cerradão - É a uma formação florestal do bioma Cerrado com características esclerofilas 
(grande ocorrência de órgãos vegetais rijos, principalmente folhas) e xeromórficas (com 
características como folhas reduzidas, suculência, pilosidade densa ou com cutícula grossa 
que permitem conservar água e, portanto, suportar condições de seca) (WALTER & 
RIBEIRO, op.cit.). Caracteriza-se pela presença preferencial de espécies que ocorrem no 
Cerrado sentido restrito e também por espécies de florestas, particularmente as da Mata 
Seca Semidecídua e da Mata de Galeria não-Inundável. Do ponto de vista fisionômico é 
uma floresta, mas floristicamente se assemelha mais ao Cerrado sentido restrito. Esta é a 
formação vegetal mais comumente observada na APA do Lajeado. Entre os principais 
impactos observados sobre esta fisionomia estão o fogo (observada pela presença de áreas 
recém queimadas e árvores de tronco queimado) e a presença de algumas gramíneas 
invasoras (Urochloa spp.). 
 
Mata de Galeria Inundável - Por Mata de Galeria Inundável entende-se a vegetação 
florestal que acompanha um curso de água, onde o lençol freático se mantém próximo ou 
sobre a superfície do terreno na maior parte dos trechos durante o ano todo, mesmo na 
estação seca. Apresentam trechos longos com topografia bastante plana, sendo poucos os 
locais acidentados. Possui drenagem deficiente e linha de drenagem (leito do córrego) 
muitas vezes pouco definida e sujeita a modificações (WALTER & RIBEIRO, op.cit.). No 
caso das Matas de Galeria centro-brasileiras, sem dúvida alguma, a maioria dos 
levantamentos fitossociológicos realizados até o presente foram desenvolvidos no subtipo 
não-inundável ou as amostras foram alocadas prioritariamente nos trechos não inundáveis 
das matas. Assim, constata-se que os trechos inundáveis destas áreas ainda são pouco 
estudados, levando a concluir que as recomendações indicadas para as matas ou trechos 
não-inundáveis, não se aplicam a todos os tipos de matas, principalmente aquelas com 
trechos inundáveis (GUARINO & WALTER, 2005). Nesse sentido, é recomendado que em 
Programas de Monitoramento e Conservação da Flora na APA do Lajeado, seja dada 
especial atenção a esta fisionomia, de modo a gerar informações que permitam a sua 
efetiva conservação na APA do Lajeado. Entre os principais problemas observados nesta 
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área (Ponto P4) estão o assoreamento fortemente marcado (Foto 10 do Anexo 1) e em 
segundo plano o carreamento de lixo urbano durante as chuvas (devido a esta fisionomia 
estar inserida dentro de um bairro de Campo Grande) e ocupação por espécies exóticas, 
como por exemplo Impatiens cf. walleriana.  
 
Mata ciliar – As matas ciliares são classificadas como florestas estacionais semideciduais 
aluviais, segundo o IBGE. É uma formação vegetal caracterizada por associar-se aos cursos 
d’água. Essa formação apesar de representar pequena porção do cerrado, destaca-se por 
sua riqueza, diversidade genética e pelo seu papel na proteção de recursos hídricos, 
edáficos, fauna silvestre e aquática (REZENDE, 1998). Embora estejam protegidas por 
legislação federal e estadual, as matas ciliares localizadas dentro da APA do Lajeado 
encontram-se abaixo do definido por lei e em alguns trechos até ausente. No Ponto 3 de 
coleta de dados do presente estudo, o sub-bosque encontra-se praticamente ausente devido 
ao pisoteio por gado e as lianas proliferam demonstrando o grau de perturbação. Desta 
forma, faz-se necessário o desenvolvimento de um Programa de Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente no local.  
 
Vereda – É um tipo fisionômico do Cerrado que ocorre, geralmente, próximo às nascentes e 
em solos saturados na maior parte do ano (MAGALHÃES, 1966). É um ecossistema de 
grande relevância, sendo considerado como bacia coletora das águas absorvidas pelos 
platôs adjacentes, funcionando como vias de drenagem (FERREIRA, 1980) e contribuindo 
para a perenidade e a regularidade dos cursos d’água da Região (CARVALHO, 1991). A 
Vereda constitui uma comunidade hidrófila, formada marcadamente por dois estratos: um 
estrato herbáceo-graminoso contínuo, que ocupa a maior parte de sua área e outro arbutivo-
arbóreo com predominância da palmeira arbórea buriti (Mauritia flexuosa). Na APA do 
Lajeado há veredas que ocupam extensões significantes, e que merecem atenção durante o 
desenvolvimento de estudos e monitoramentos dentro desta UC. Especificamente para a 
realidade da APA é necessário desenvolver programas de conscientização dos moradores 
quanto à conservação dessas áreas, evitando assim, que ocorram os pequenos 
represamentos e utilização dessas áreas para dessedentação animal. Faz-se necessário 
também um Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. A continuidade de 
levantamentos da flora e fauna nestas áreas também é de grande importância, uma vez que 
é um tipo fisionômico pouco estudado no Estado. 
 
Complementarmente, é sabido que o pisoteio do gado em áreas de Vereda e Mata ciliar 
causa processos erosivos e de compactação no terreno, o que provoca diminuição da taxa 
de infiltração de água no solo. Essa ocorrência pode levar ao déficit na recarga dos 
aqüíferos alimentadores de fontes perenes, ao rebaixamento no nível freático e à redução 
da vazão das nascentes (MEIRELLES et al., 2004). Desta forma, sugerimos que uma das 
medidas adotadas no desenvolvimento de programas de recuperação dessas áreas seja o 
cercamento para evitar a entrada de gado, medida esta que deve ser associada às técnicas 
de plantio de mudas nativas e enriquecimento da flora. 
 
A representação gráfica das principais formações vegetais da APA do Lajeado está 
apresentada na Figura 4.2.1.c. 
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4.2.2 
Fauna Terrestre 
 
O levantamento de fauna na APA do Lajeado englobou os grupos de mamíferos (de 
diferentes portes), as aves e a herpetofauna, que em conjunto constituem os grupos mais 
facilmente observáveis e indicadores da qualidade e de mudanças ambientais. 
 
Nas áreas amostradas, foram recolhidos dados de presença e ausência de mamíferos nos 
diferentes habitats entre os dias 15 agosto e 10 setembro, totalizando aproximadamente 
sete dias não consecutivos de coletas de dados campo, cerca de 55 horas de amostragem.  
 
As espécies presentes foram anotadas conforme evidências observadas por meio de 
observação direta, rastros, tocas no caso dos tatus, fezes e sons característicos (como de 
primatas). Os rastros foram identificados conforme conhecimento empírico do pesquisador, 
auxiliado pelos guias de campo de BORGES & TOMÁS (2004) e MAMEDE & ALHO (2006). 
Os esforços em campo foram feitos no sentido de considerar apenas registros fidedignos, ou 
seja, que não pudessem colocar em risco a identificação da espécie. Um dos pesquisadores 
envolvidos no trabalho é morador da região a cerca de quinze anos, os registros por ele 
realizados ao longo desses anos foram considerados neste levantamento. 
 
Os pontos de amostragem da fauna foram os mesmos onde foi amostrada a vegetação, 
como indicado na Tabela 4.2.2.a e na Figura 4.2.2.a. 
 
Tabela 4.2.2.a  
Pontos de Amostragem de Fauna terrestre na APA do Lajeado 
 

Pontos Coordenadas métricas (UTM) Fisionomia 

01 21K/0759645/7731211 Cerrado sensu stricto  

02 21K/0757407/7727791 Cerradão  

03 21K/0755450/7730457 Mata Ciliar córrego Lajeado  

04 21K/0755498/7733609 Mata de Galeria Inundável e Cerradão  

05 21K/0756658/7728866 Vereda  

 
 
No Anexo 4 constam os registros fotográficos (de 1 a 5) das diferentes fisionomias. 
 
Mastofauna 
 
O Brasil é o país que abriga uma das maiores diversidades biológicas do mundo, com cerca 
de 10% de todas as espécies do planeta (MYERS et al. 2000). Atualmente no país há 652 
espécies de mamíferos distribuídas em 11 das 22 ordens reconhecidas (REIS et al. 2006).  
 
No Mato Grosso do Sul, há poucos levantamentos realizados com a comunidade de 
mamíferos (BORDIGNON et al. 2006), sendo predominante os estudos em áreas 
pantaneiras (SCHALLER 1983, ALHO et al. 1988, RODRIGUES et al. 2002). Para a região 
de Campo Grande, podemos destacar a lista de espécies que consta no Plano de Manejo 
da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba (2007). Entretanto há 
ainda uma grande lacuna de conhecimento sobre o grupo no município. Essa lacuna de 
conhecimento sobre a presença, distribuição e abundância das espécies se deve 
principalmente a ausência de inventários sistematizados 
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No levantamento realizado foram registradas 21 espécies de mamíferos, distribuídas em 13 
famílias (Tabela 4.2.2.b). As principais formas de registro das espécies foram os rastros e 
as observações diretas, tal como verificados em outros estudos no Cerrado (CÁCERES et 
al. 2007, CÁCERES et al. 2008). Apenas o Tayassu pecari (Queixada) foi citado apenas em 
entrevistas sem confirmação de ocorrência pelos pesquisadores. 
 
O número de espécies é inferior ao observado na APA dos Mananciais do Córrego 
Guariroba (N: 29), entretanto foram registradas sete espécies que não constam na lista do 
trabalho supracitado, são elas: Didelphis albiventris, Cebus apella, Alouatta caraya, 
Lycalopex vetulus, Lepus capensi, Sylvilagus brasiliensis, Artibeus jamaicensis e 
Platyrrhinus lineatus (Foto 11 do Anexo 4).  Desta forma, estes indivíduos contam como o 
primeiro registro para a área. A diferença no número de espécies registradas nas duas 
APAs, sendo elas tão próximas geograficamente, pode residir nas diferenças metodológicas 
(como a utilização de câmera trap). A família com a maior riqueza de espécies foi 
Dasypodidae (3 spp.), seguida de Myrmecophagidae, Cebidae, Canidae, Tayassuidae, 
Leporidae e Phyllostomidae, com duas espécies cada. As demais famílias contribuíram com 
uma única espécie (Figura 4.2.2.b). 
 
Figura 4.2.2.b  
Contribuição relativa de cada família de mamíferos registrada na APA do Lajeado 
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Tabela 4.2.2.b 
Presença (1) e ausência (0) de espécies de mamíferos na APA do Lajeado, Campo 
Grande/MS 
 
Nome científico Nome comum Registro CE CD CR MC VE MI ES
Didelphidae (1)          

Didelphis albiventris Gambá-da-
orelha-branca RD, EN 1 0 1 0 0 1 0 

Dasypodidae (3)          
Dasypus novemcinctus  Tatu galinha RD, RI, EN 1 1 1 0 0 1 0 
Euphractus sexcinctus  Tatu peba RD, RI, EN 1 1 1 0 0 1 1 

Cabassous unicinctus Tatu-do-rabo-
mole RD, EN 1 0 0 0 0 0 0 

Myrmecophagidae (2)          

Myrmecophaga tridactyla ♦ NT Tamanduá 
bandeira RD, RI, EN 1 1 1 0 0 0 1 

Tamandua tetradactyla  Tamanduá 
mirim RD, RI, EN 1 0 1 0 0 0 1 

Cebidae (2)          
Cebus apella Macaco-prego RD 0 1 0 0 0 0 0 
Alouatta caraya  Bugio RI 0 0 0 0 0 1 0 
Canidae (2)          
Cerdocyon thous  Lobinho RD, RI, EN 0 0 0 0 0 0 1 
Lycalopex vetulus Raposinha RD 0 0 0 0 0 0 1 
Procyonidae (1)          
Nasua nasua Quati RD, RI, EN 0 0 0 1 1 1 0 
Tapiridae (1)          
Tapirus terrestris ♦ VU Anta  RD, RI, EN 0 0 0 1 1 1 1 
Cervidae (1)          
Ozotoceros bezoarticus NT Veado campeiro RD, EN 1 0 0 0 0 0 1 
Tayassuidae (2)          
Pecari tajacu  Cateto RI, EN 1 0 1 0 0 0 0 
Tayassu pecari  Queixada EN - - - - - - - 
Dasyproctidae (1)          
Dasyprocta azarae Cotia RD, RI 1 0 1 0 0 1 0 
Hydrochoeridae (1)          
Hydrochoerus hydrochaeris  Capivara RD, RI 0 0 0 1 1 1 0 
Leporidae (2)          
Lepus capensi* Lebre européia RD 0 0 0 0 0 0 1 
Sylvilagus brasiliensis  Tapiti RD, EN 0 1 0 0 0 0 1 
Phyllostomidae (2)          
Artibeus jamaicensis Morcego RD 1 0 0 0 0 0 0 
Platyrrhinus lineatus Morcego RD 1 0 0 0 0 0 0 
Total   11 5 7 3 3 8 9 
Legenda: RD: Registro Direto, RI: Registro Indireto, EN: Entrevistas, CE: Cerrado sensu 
stricto,CD: Cerradão, CR: Cerrado em regeneração, MC: Mata ciliar, VE: Vereda, MI:  
Mata Inundável, ES: registros realizados na estrada. ♦ ameaçada segundo IBAMA (2003),  
VU: vulnerável, NT: Proximamente ameaçada, * Espécie exótica 
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As espécies registradas em maior número de ambientes foram o tatu-peba (Euphractus 
sexcinctus), o tatu galinha (Dasypus novemcinctus_ Foto 12 do Anexo 4) a anta (Tapirus 
terrestris_ Foto 13 do Anexo 4) e o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla_ Foto 14 
do Anexo 4), sendo que as duas últimas são classificadas como ameaçadas ou vulneráveis 
pela lista do IBAMA (2003) e IUCN (2007). 
 
A fitofisionomia com o maior número de registros foi o cerrado sensu stricto (com 11 
espécies registradas), seguido da mata inundável (8 spp.) cerrado em regeneração (7 spp.) 
e do cerradão (cinco). Nas estradas foram registradas nove espécies da mastofauna 
ocorrente na APA do Lajeado. Na mata ciliar do Córrego Lajeado e em veredas existentes 
na região foram registradas apenas três espécies. 
 
É importante ressaltar que, apesar da alta fragmentação dos ambientes nativos no interior 
da APA e no seu entorno, da proximidade de um grande centro urbano, verifica-se uma alta 
diversidade de espécies de mamíferos. Esse fato constitui um indicativo de que os 
remanescentes existentes ainda têm capacidade de sustentar uma comunidade diversa de 
médios e grande mamíferos ou de funcionar como corredores por estes animais. 
 
Conforme comentado anteriormente, sete espécies podem ser consideradas como um 
primeiro registro para a região (Didelphis albiventris, Cebus apella, Alouatta caraya, 
Lycalopex vetulus, Lepus capensi, Sylvilagus brasiliensis, Artibeus jamaicensis e 
Platyrrhinus lineatus). Além das espécies registradas, podem ocorrer na área: Chironectes 
minimus, Mazama americana, Priodontes maximus, Puma concolor, Nectomys squamipes, 
Lontra longicaudis, Eira barbara, Glossophaga soricina, Eumops perotis e Myotis myotis que 
foram espécies registradas na APA dos Mananciais do Córrego Guariroba e não registradas 
no presente levantamento. Estas espécies podem não ter sido registradas por não 
ocorrerem realmente na área, por não estarem presentes na área durante o período de 
estudo, ou por possuírem baixa densidade na área.  
 
A curva de acúmulo de espécies (Figura 4.2.2.c), não se estabilizou, mostrando que um 
incremento na amostragem provavelmente levará ao registro de novas espécies na área de 
estudo. 
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Figura 4.2.2.c  
Curva do coletor, relacionando o número de dias de amostragem e o número 
cumulativo de espécies de mamíferos registradas na APA do Lajeado 
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Avifauna 
 
As aves constituem um dos grupos faunísticos mais importantes em termos de bioindicação 
da qualidade ambiental, devido à facilidade de obtenção de dados em pesquisa de campo, 
permitindo-se obter diagnósticos precisos em curto espaço de tempo. Elas possuem 
representantes em quase todos os níveis tróficos e utilizam uma grande variedade de 
habitats (LIRA FILHO & MEDEIROS 2006). Acrescido ao fato de serem ótimos 
bioindicadores, as aves possuem grande importância na manutenção da integridade do 
ecossistema, atuando como polinizadores (SAZIMA et al. 1996), dispersores de sementes 
(GALETTI & GUIMARÃES JR. 2004), no controle de pragas (LIRA FILHO & MEDEIROS, 
2006), entre outras. 
 
Estudos ornitológicos no Mato Grosso do Sul ainda são escassos, apesar do franco 
desenvolvimento nas duas últimas décadas originado principalmente de um maior número 
de pesquisadores em atividade (PIRATELLI et al., 2001; PIRATELLI & PEREIRA, 2002; 
PIRATELLI, 2003; ILHA & MERCANTE, 2003a, 2003b). Registros de novas aves para o 
Estado têm surgido frequentemente e expansões na distribuição de algumas espécies foram 
confirmadas por trabalhos recentes (SILVA et al., 2006). Para a região estudada, o 
levantamento realizado no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais 
do Córrego Guariroba (2007) é uma referência. No trabalho retro citado, foram listadas 135 
espécies de aves, pertencentes a 51 famílias. 
 
As localidades visitadas na APA do Lajeado foram percorridas visando a investigação de um 
máximo possível de ambientes para a obtenção de registros de aves. As espécies foram 
registradas com uso das duas técnicas mais tradicionais em inventários ornitológicos: a 
identificação visual, mediante observação com binóculos e reconhecimento in situ e a 
identificação auditiva, por identificação imediata de vocalizações, eventualmente por análise 
de gravações. Desta maneira, o presente trabalho teve por objetivo realizar um 
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levantamento preliminar de espécies de mamíferos ocorrentes na APA, com o intuito de 
subsidiar ações para a conservação deste grupo faunístico. 
 
Nas áreas amostradas, o levantamento da avifauna foi realizado nos diferentes habitats 
entre os dias 15 agosto e 10 setembro, totalizando aproximadamente sete dias, não 
consecutivos de coletas de dados campo, com cerca de 60 horas de amostragem.   
 
As pesquisas sob a forma das avaliações ecológicas rápidas, são consideradas ferramentas 
úteis e estratégicas para gerar, em pouco tempo, informações sobre a diversidade de locais 
desconhecidos cientificamente ou minimamente estudados (SILVA et al., 2006). Dentre os 
objetivos deste tipo de metodologia, está a caracterização da diversidade biológica com 
produção de dados importantes para a elaboração de planos de manejo e medidas de 
conservação de determinada área ou região (OREN, 2000; SAYRE et al., 2000; SILVA et al., 
2006). 
 
Para a obtenção de maiores informações sobre a avifauna amostrada foram utilizados 
alguns parâmetros qualitativos como: 
 

• Guildas: Com base em observações no campo e dados de literatura, foram 
estabelecidas guildas referentes aos principais itens alimentares das espécies 
registradas, cada espécie pode estar associada a mais de um tipo de guilda, 
podendo ocorrer sobreposição. 

 
• Sensibilidade a distúrbios no habitat: Algumas espécies são muito mais vulneráveis à 

perturbação antrópica do que outras. Em função disso, STOTZ et al. 1996 apud 
VASCONCELLOS & OLIVEIRA (2000) definiu três categorias – alta, média e baixa 
sensibilidade a distúrbios. Espécies altamente vulneráveis a distúrbios humanos são 
bons indicadores de qualidade do ambiente. 

 
• Dependência de habitats florestados: SILVA (1995) em ampla revisão de literatura 

referente a trabalhos ornitológicos na região de cerrado, estabeleceu a seguinte 
classificação: espécies dependentes são aquelas que se alimentam e se reproduzem 
principalmente em florestas, incluindo aí o cerradão, as florestas secas e as florestas 
ribeirinhas. Espécies independentes de floresta são aquelas espécies que se 
alimentam e se reproduzem principalmente no cerrado e em outros tipos de 
vegetação aberta. Por fim, espécies semidependentes são espécies que podem se 
alimentar ou se reproduzir tanto em florestas como em áreas abertas na região. 

 
No total foram listadas 89 espécies de aves na APA do Lajeado, distribuídas em 22 famílias 
não-passeriformes e 14 famílias passeriformes, sendo 36 famílias registradas (Tabela 
4.2.2.c). É um número inferior ao registrado na APA dos Mananciais do Córrego Guariroba 
(N:135), entretanto várias espécies registradas no presente estudo não foram contempladas 
naquele levantamento, como p.ex. Rosthramus sociabilis, Herpetotheres cachinnans, Ara 
chloropterus, Cyanocorax chrysops e Aramides cajanea.  
 
As famílias mais ricas em espécies dentre os não-passeriformes foram a Columbidae (7 
spp.), seguida da Falconidae e da Psittacidae - com 5 spp cada (Figura 4.2.2.d). A família 
Columbidae engloba pombas e rolinhas de morfologia bastante uniforme e, no Brasil, 
ocupam todos os biomas e alimentam-se de grãos, sementes e frutos (SIGRIST 2006). 
Dentre as espécies registradas está a Columbina talpacoti (Rolinha-roxa), frequentemente a 
espécie mais comum do gênero no Brasil, sendo encontrada em áreas semi-abertas, bordas 
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de florestas e mesmo em locais antropizados. Esses são os habitats semelhantes aos da 
espécie Columbina squammata (Fogo-apagou), localmente comum no Brasil Centro-Oriental 
(SIGRIST 2006). A espécie mais comum de columbídeo registrado neste levantamento foi 
Zenaida auriculata (Pomba-de-bando), uma espécie campestre de médio porte, que tem 
expandido sua população em decorrência dos desmatamentos (SIGRIST, 2006). 
 
Dentre os passeriformes, a família mais rica em espécies foi Tyrannidae (16 spp), seguida 
de Emberezidae (4 spp), Icteridae (3 spp) e Corvidae, Turdidae e Parulidae (com 2 spp 
cada). As oito famílias restantes contribuíram com apenas uma espécie (Figura 4.2.2.e). A 
Tyrannidae como a família mais rica da APA era uma ocorrência esperada, uma vez que a 
família está entre os grupos mais diversificados de aves do mundo e, no Brasil, são os 
pássaros que mais se vêem e se ouvem, compreendendo aproximadamente 18% das 
espécies de Passeriformes da América do Sul (SILVA et al., 2006). 
 
Tabela 4.2.2.c  
Famílias e espécies de aves registradas na APA do Lajeado, com seus respectivos 
nomes populares, Estratificação vertical (Est), Dieta (Dt), Sensibilidade a distúrbios 
(Se) e Dependência de habitats florestados (Df) 
 

Família/Espécie Nome vernáculo Est Dt Se Df 

Rheidae           
Rhea americana Ema t o B 1 
Tinamidae           
Crypturellus undulatus Jaó t f B 3 
Rhyncothus rufescens Perdiz t f B 1 
Cracidae           
Penelope superciliaris Jacu t f M 3 
Phalacrocoracidae           
Phalacrocorax brasilianus Biguá a p B 1 
Ardeidae           
Bubulcus ibis Garça-vaqueira t i B 1 
Ardea alba Garça-branca-grande t/a p B 1 
Syrigma sibilatrix Maria-faceira t p M 1 
Cathartidae           
Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha t/ar nf B 1 
Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta t/ar nf B 1 
Accpitridae           
Ictinia plumbea Sovi d/ar c M 2 
Buteogallus meridionalis Gavião caboclo t/d c B 1 
Rosthramus sociabilis Gavião-caramujeiro t/d m B   
Rupornis magnirostris Gavião-carijó d c B 1 
Falconidae           
Caracara plancus Carcará t o B 1 
Herpetotheres cachinnans Acauã d  c B 2 
Milvago chimachima Carrapateiro t/d c B 1 
Falco sparverius Quiriquiri t/d c B 1 
Falco femoralis Falcão-de-coleira d/ar c M   
Rallidae           
Aramides cajanea Saracura-três potes t o A 2 
Cariamidae           
Cariama cristata Seriema t o M 1 
Charadriidae           
Vanellus chilensis Quero-quero t o B 1 
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Família/Espécie Nome vernáculo Est Dt Se Df 

Columbidae           
Columbina squammata Fogo-apagou t s B 1 
Columbina talpacoti Rolinha-roxa t s B 1 
Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira t s M 3 
Leptotila verreauxi Juriti-pupu t/s s B 2 
Patagioenas cayenensis Pomba-galega d s M 3 
Patagioenas picazuro Asa-branca d s M 2 
Zenaida auriculata Pomba-de-bando t s B 1 
Psittacidae           
Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro d f M 3 
Ara ararauna Arara-canindé t/d f M 2 
Ara chloropterus Arara-vermelha d f A 3 
Aratinga aurea Periquito-rei s/d f M 1 
Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo d f M 2 
Cuculidae           
Crotophaga ani Anu-preto t/d o M 1 
Guira guira Anu-branco t o B 1 
Piaya cayana Alma-de-gato d o B 2 
Strigidae           
Athene cunicularia Coruja-buraqueira t c M 1 
Nyctibidae           
Nyctibius griseus Mãe-da-lua d i B 2 
Caprimulgidae           
Podager nacunda Corucão t i M - 
Nyctidromus albicollis Bacurau t i B 2 
Trochilidae           
Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho s/d n B 2 
Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura s/d n  B 1 
Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado s/d n  M 2 
Momotidae           
Momutus momota Udu-de-coroa-azul s/em o M 3 
Ramphastidae           
Ramphastos toco Tucanuçu d o M 2 
Picidae           
Colaptes campestris Pica-pau-do-campo t/d i B 1 
Colaptes melanochlorus Pica-pau-verde-barrado t/d o B 2 
Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca d i B 2 
Melanerpes candidus Birro em/d o B 2 
Thamnophilidae           
Thamnophilus doliatus Choca-barrada s/em i B 2 
Herpsilochmus longirostris Chorozinho-de-bico-comprido d i M 3 
Dendrocolaptidae           
Lepidocolaptes angustirostris  Arapaçu-de-cerrado s/em i M 1 
Furnariidae           
Furnarius rufus João-de-barro t i B 1 
Tyrannidae           
Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo s/em i M 3 
Hemitriccus margaritaceiventer Sebinho-de-olho-de-ouro s/em i M 2 
Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio  -  - -   - 
Arundinicola leucocephala Freirinha t/d i M 1 
Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela d o B 2 
Legatus leucophaius Bentevi-pirata d i B 2 
Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro t i B 2 
Megarynchus pitangua Neinei d o B 2 
Myiarchus ferox Maria-cavaleira em/d o B 2 
Myiarchus swainsoni Irre em/d o B 1 
Pyrocephalus rubinus Verão t/d i B 1 
Pitangus sulphuratus Benteví t/d o B 1 
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Família/Espécie Nome vernáculo Est Dt Se Df 

Tyrannus melancholicus Suiriri d o B 1 
Tyrannus savana Tesourinha d i B 1 
Xolmis cinereus Primavera t/s i B 1 
Xolmis velatus  Noivinha-branca t/s i M 1 
Corvidae           
Cyanocorax chrysops Gralha-picaça d i B  - 
Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo em/d o M 1 
Hyrundinidae           
Progne tapera Andorinha-do-campo ar i B 1 
Polioptilidae           
Polioptila dumicola Balança-rabo-de-máscara s/d i M 2 
Turdidae           
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira s f/o B 2 
Turdus leucomelas Sabiá-barranco t/d f B 2 
Mimidae           
Mimus saturninus Sabiá-do-campo d i B 1 
Motacilidae           
Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor  - i -  1 
Thraupidae           
Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento d f B 2 
Emberizidae           
Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo t s B 1 
Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei t/s s B 2 
Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro t s M 1 
Volatinia jacarina Tiziu t/s s B 1 
Parulidae           
Basileuterus flaveolus Canário-do-mato t/s i M 3 
Basileuterus leucophrys Pula-pula-de-sombrancelha t/s i  -  - 
Icteridae            
Gnorimopsar chopi Graúna t/d i B 1 
Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo t - B 1 
Molothrus bonariensis Vira-bosta t i B 1 
Passeridae            
Passer domesticus Pardal t/d o B 1 
Legenda: Estratificação= T: terrestre, S: sub-bosque, EM: estrato médio, D: dossel, A:água, AR: ar; Hábito alimentar= C: 
carnívoro, F: Frugivoro, S: granívoro, I: Insetívoro, Nr: Necrófago, N: Nectarívoro, O: Onívoro, P: Piscívoro, M: malacófago; 
Sensibilidade a distúrbios= A:alta, M: média, B: baixa; Dependência de habitats florestados= 1: independente, 2: semi-
dependente e 3: dependente. 
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Figura 4.2.2.d  
Número de espécies registrado em cada família de aves não-Passeriformes na APA do Lajeado 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Colu
mbida

e

Falco
nid

ae

Psit
tacid

ae

Acc
pit

rid
ae

Picid
ae

Arde
ida

e

Cuc
uli

da
e

Tro
ch

ilid
ae

Tina
mida

e

Cath
art

idae

Cap
rim

ulgi
da

e

Tham
nop

hilid
ae

Rhe
ida

e

Crac
ida

e

Pha
lac

roc
ora

cid
ae

Rall
ida

e

Cari
amida

e

Cha
radri

ida
e

Strig
ida

e

Nyc
tib

ida
e

Mom
otid

ae

Ram
ph

asti
da

e Família

Nú
m

er
o 

de
 e

sp
éc

ie
s

 
 
 
Figura 4.2.2.e 
Número de espécies registrado em cada família de aves Passeriformes na APA do 
Lajeado 
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Quanto à estratificação vertical, a maioria das espécies (24) ocupa exclusivamente o estrato 
terrestre (Tabela 4.2.2.c, Figura 4.2.2.f).  Vinte espécies ocupam exclusivamente o dossel, 
sendo que este número aumenta consideravelmente quando são incluídas as espécies que 
ocupam o dossel de forma não exclusiva (42 spp.). No sub-bosque e no estrato médio 
encontram-se as espécies mais exigentes com relação à integridade do habitat, no que se 
refere aos ambientes florestados, como também à vegetação do cerrado e suas gradações 
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(VASCONCELLOS & OLIVEIRA, 2000) das espécies registradas na APA do Lajeado. Das 
espécies listadas aproximadamente 24% ocupam um desses estratos. 
 
A guilda de insetívoros, entre as nove identificadas para a avifauna da APA do Lajeado, 
apresentou o maior número de espécies (26), com o percentual de 31% das espécies 
classificadas (Figura 4.2.2.g).  
 
Em onze famílias, todos os representantes foram exclusivamente insetívoros: Nyctibidae, 
Caprimulgidae, Thamnophilidae, Dendrocolaptidae, Furnariidae, Hyrundinidae, Polioptilidae, 
Mimidae, Motacilidae, Parulidae e Icteridae. 
 
PIRATELLI & PEREIRA (2002) e SILVA et al. (2006) também encontraram predominância 
da guilda de insetivoria e, segundo estes autores, isto sugere, entre outros fatores, baixa 
heterogeneidade vegetal e ausência de sub-bosque denso e conservado nas áreas 
estudadas.  
 
Figura 4.2.2.f 
Espécies de aves registradas na APA do Lajeado classificadas segundo a 
estratificação vertical. (T: terrestre, S: sub-bosque, EM: estrato médio, D: dossel, 
A:água, AR: ar) 
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Figura 4.2.2.g 
Espécies de aves registradas na APA do Lajeado classificadas segundo as guildas 
tróficas. (c: carnívoro, f: frugívoro, s: granívoro, i: insetívoro, nr: necrófago, n: 
nectarívoro, o: onívoro, p: piscívoro, m: malacófago) 
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As famílias Tinamidae, Cracidae, Psittacidae e Thraupidae são formadas apenas por 
representantes frugívoros, sendo que Psittacidae, com cinco espécies, têm os principais 
componentes dessa guilda. A importância do registro de grande número de espécies 
frugívoras no local estudado reside no fato de que estes animais são apontados como os 
principais dispersores de sementes de várias espécies de plantas, sendo este um processo 
essencial para as populações de plantas (GALETTI et al. 2003). 
 
Outra guilda bastante útil na avaliação da qualidade ambiental é a dos "grandes carnívoros 
diurnos" da Ordem Falconiformes (águias, gaviões e falcões), e "noturnos" da Família 
Strigidae (corujas). São predadores do topo da cadeia alimentar e, com exceção das 
espécies generalistas de borda e áreas abertas, estão em franco declínio populacional 
devido à fragmentação e simplificação dos habitats. Essas aves são geralmente 
consideradas entre aquelas com dieta carnívora, piscívora, malacófaga e necrófaga. Estas 
três guildas representam 16,5% das espécies amostradas na APA do Lajeado. 
 
Quanto à sensibilidade a distúrbios no habitat, duas espécies possuem alta sensibilidade, 
que são a Aramides cajanea e a Ara chloropterus. A maioria das espécies (65%) possui 
baixa sensibilidade a distúrbios, sendo que 33% possuem média sensibilidade (Figura 
4.2.2.h, Tabela 4.2.2.c).  
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Figura 4.2.2.g 
Percentagem de espécies de aves registrada na APA do Lajeado, em cada classe de 
sensibilidade a distúrbios no habitat 
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Das espécies classificadas quanto à dependência de habitats florestados (N: 81), 47% 
dependem em algum grau de ambientes florestados (Figura 4.2.2.h). Estes resultados 
diferem claramente daqueles mostrados por Silva (1995), que considera 51,8% da avifauna 
do Cerrado dependente dos ambientes florestados. Provavelmente estes resultados refletem 
o histórico da área em termos de conservação de áreas nativas. As intervenções humanas 
afetam, significativamente, as espécies de aves que habitam os ecossistemas naturais 
brasileiros. A resposta das aves à essas alterações varia desde aquelas que se beneficiam 
com as alterações do habitat e aumentam suas populações (p. ex., bem-te-vi, Pitangus 
sulphuratus), até aquelas que são extintas localmente (MARINI & GARCIA, 2005). 
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Figura 4.2.2.h 
Percentagem de espécies de aves registrada na APA do Lajeado, classificadas quanto 
à dependência de habitats florestados 
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Dentre as espécies registradas, treze são consideradas de ampla distribuição geográfica em 
área de Cerrado (SILVA, 1995): o carcará Caracara plancus (Foto 15 do Anexo 4), o urubu-
de-cabeça-vermelha Cathartes aura, a rolinha-roxa Columbina talpacoti, o urubu-de-cabeça-
preta Coragyps atratus, o anu-preto Crotophaga ani (Foto 16 do Anexo 4), o carrapateiro 
Milvago chimachima, o vira-bosta Molothrus bonariensis, o bem-te-vi Pitangus sulphuratus, o 
corucão Podager nacunda, o gavião-caramujeiro Rosthramus sociabilis, o suiriri Tyrannus 
melancholicus, o quero-quero Vanellus chilensis e o tiziu Volatinia jacarina. 
 
Apenas três espécies são consideradas endêmicas de Cerrado, são elas: a gralha-do-
campo Cyanocorax cristatellus, o jacu Penelope superciliaris (Foto 17 do Anexo 4) e o 
primavera Xolmis cinereus. Cyanocorax cristatellus e P. superciliaris podem ainda ser 
consideradas como indicadoras de qualidade ambiental, assim como o papagaio-verdadeiro 
Amazona aestiva, a arara vermelha Ara chloropterus, a arara-canindé Ara ararauna, o 
tucano Ramphastos toco (Foto 18 do Anexo 4) e a ema Rhea americana (Foto 19 do 
Anexo 4). 
 
Cinqüenta e duas espécies registradas na APA dos mananciais do Córrego Guariroba não 
foram registradas neste trabalho (Tabela 4.2.2.d), entre elas: Galbula ruficauda, Tangara 
cayana, Tyto Alba e Veniliornes passerinus, mas várias delas provavelmente ocorrem na 
área e seriam registradas caso o estudo englobasse mais horas de amostragem e outras 
estações. 
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Tabela 4.2.2.d 
Quadro das espécies registradas APA dos mananciais do Córrego Guariroba (2007), 
não observadas na APA do Lajeado 
 

Anthracothorax nigricollis Galbula ruficauda Saltator atricollis 
Antilophia galeata Geothypis aequinoctialis Saltator similis 
Aramus guarauna Heterospizias meridionalis Sittasomus griseicapillus 

Basileuterus hypoleucus Leucochloris albicollis Sporophila plumbea 
Butorides striata Megascops choliba Stelgidopteryx ruficollis 

Camptostoma obsoletum Mesembrinibis cayennensis Synallaxis albescens 
Casiornis rufus Myiarchus tyrannulus Tachycineta leucorrhoa 

Choroceryle americana Myiodynastes maculatus Tangara cayana 
Cnemotriccus fuscatus Nothura maculosa Theristicus caudatus 

Coereba flaveola Nystalus chacuru Thraupis palmarum 
Colibri serrirostris Nystalus striatpectus Tigrisoma lineatum 
Crotophaga major Orthopsittaca manilata Tolmomyias sulphurescens 

Crypturellus parvirostris Pachyramphus polychopterus Tringa flavipes 
Diopsittaca nobilis Phacellodomus ruber Troglodytes musculus 

Emberizoides herbicola Phaeomyias murina Trogon curucui 
Empidonomus varius Picumnus albosquamatus Tyto Alba 
Euphonia chlorotica Porzana albicollis Veniliornes passerinus 

Formicivora rufa   
 
 
A riqueza de espécies não é baixa, levando em consideração o tempo de amostragem e o 
tamanho da APA do Lajeado. Somado à ocorrência de espécies típicas da região, com as 
espécies dependentes de ambientes florestados, com as espécies sensíveis a distúrbios 
ambientais e a ocorrência de espécies indicadoras de qualidade ambiental, a conservação 
de áreas nativas na APA do Lajeado pode ser considerada de grande relevância para a 
conservação da avifauna regional. 
 
É importante salientar que algumas espécies tiveram seu primeiro registro na área de 
estudo e entorno, durante este trabalho (Rosthramus sociabilis, Herpetotheres cachinnans, 
Ara chloropterus, Cyanocorax chrysops e Aramides cajanea). 
 
A curva de acúmulo das espécies não atingiu a assíntota (Figura 4.2.2.i), sendo que nos 
primeiros dias houve um aumento acentuado no número de espécies registradas, e esse 
aumento começa a ser menor com o incremento na amostragem, entretanto mesmo assim, 
os resultados indicam que maior número de amostras na APA do Lajeado provavelmente 
levará ao incremento no número de espécies. Certamente várias espécies de sub-bosque e 
espécies migratórias não foram contempladas neste levantamento. Um acompanhamento a 
longo prazo da comunidade de aves local certamente complementará a presente lista de 
espécies. 
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Figura 4.2.2.i 
Curva de acúmulo de espécies de aves em relação aos dias de amostragem na APA 
do Lajeado 
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Herpetofauna 
 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH, 2008a) o Brasil ocupa a 
primeira colocação na relação de países com a maior riqueza de espécies de anfíbios, com 
836 espécies (808 anuros, 27 cobras-cegas e 1 salamandra) e terceira colocação na relação 
de países com maior riqueza de espécies de répteis (SBH, 2008b), com 696 espécies (6 
jacarés, 36 quelônios, 62 anfisbênias, 234 lagartos e 358 serpentes). Ainda assim, não há 
um prognóstico minucioso e exato da posição mundial do Brasil em termos de riqueza 
herpetofaunística.  
 
Parte dessa diversidade citada é encontrada no Bioma Cerrado, sendo considerado pelo 
MMA (2002) como uma das regiões de maior biodiversidade do planeta. A posição do 
Cerrado com relação a outros biomas favorece uma grande diversidade regional de 
espécies (COLLI et al. 2002), localizado na porção central da grande área diagonal de 
formações abertas da América do Sul. Esta área se estende desde a Caatinga, no nordeste 
do Brasil, até o Chaco, na Argentina, onde ocorrem áreas de contato entre o Pantanal, o 
Chaco e o Cerrado.  
 
A diagonal de áreas abertas abriga uma grande diversidade de anfíbios e répteis, incluindo 
espécies típicas (BUCHER 1980, VANZOLINI 1988, CABRERA 1995, DUELLMAN 1999, 
COLLI et al. 2002, SOUZA 2005). COLLI e colaboradores (2002) relatam que o Cerrado 
apresenta 141 espécies de anfíbios (42 endêmicas), 5 de crocodilianos, 10 de tartarugas, 16 
de anfisbenas (oito endêmicas), 47 de lagartos (12 endêmicas) e 107 espécies de serpentes 
(11 endêmicas). 
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Apesar da importância biogeográfica do Cerrado e dos recentes trabalhos realizados no 
bioma (STRÜSSMANN 2000, BRANDÃO & PERES-JÚNIOR 2001, UETANABARO et al. 
2006, 2007, SILVA et al 2007), esta ainda é uma área escassa de material de investigação 
cientifica principalmente dos anfíbios e serpentes. Este défcite ocorre devido a sua grande 
extensão territorial e por esta razão, a cada nova região inventariada, novas espécies de 
anuros e répteis, algumas endêmicas, são descritas (POMBAL & BASTOS, 1996; COLLI et 
al., 2003). 
 
Para a realização do inventário da fauna de anfíbios e répteis da APA do Lajeado foram 
utilizados quatro métodos de coletas de dados associados, através de Licença expedida 
pela SEMADES N. 002/SET/2008. 
 
Método I - Armadilhas de interceptação e queda com cerca-guia: (Pitfall traps with drift 
fences, CECCHIN & MARTINS, 2000): Para a construção das armadilhas, utilizaram-se 
baldes de plástico de 60 litros enterrados no solo. Cada conjunto de quatro baldes foi 
arranjado em forma de Y (um balde no meio, e um em cada “braço” do Y), onde eram 
ligados por três cercas de direcionamento de lona plástica de 10 m de comprimento e 80 cm 
de altura. Estes tinham a extremidade inferior enterrada no solo, cerca de 10 cm, para evitar 
que os animais pudessem passar por baixo do anteparo (Foto 20 do Anexo 4). No total 
foram 5 conjunto de armadilhas (5 Y), distribuídas nos pontos de amostragem (totalizando 
20 armadilhas/noite). O método de interceptação e queda é extremamente eficiente para 
amostragem de lagartos, sendo importante complemento às amostragens de serpentes e 
anfíbios - estes grupos são amostrados com eficiência mais baixa, não sendo possível 
definir a composição das comunidades exclusivamente por este método. 
 
II - Registro direto (RD) utilizando o método de “busca ativa e procura visual” descrito por 
Blomberg & Shine (1996): É um método bastante generalista para amostragem de 
vertebrados. Foram realizadas procuras aleatórias, percorrendo trilhas, estradas, ambientes 
florestados e abertos durante o período diurno e noturno, vasculhando-se ambientes que 
servem como abrigo tais como cavidades de árvores, sob troncos, no solo, na serrapilheira, 
nas moitas de bromélias e ao longo de vegetação marginal aos cursos d’água. Durante a 
noite as buscas foram direcionadas aos sítios de vocalização e reprodução de anuros, como 
lagoas, veredas, brejos e riachos, em todos os locais registraram-se os adultos, observados 
em deslocamento e/ou vocalizando, no total foram 20 horas de busca ativa diurna e noturna 
na área. As espécies foram identificadas por visualização direta (Crump & Scott Jr., 1994).  
Quando possível às espécies foram fotografadas “in loco”, para formar o relatório 
fotográfico; 

 
III - Registro Indireto (RI), utilizado somente para os anuros, durante a noite eram realizados 
pontos de escuta em que a espécie, quando presente e em plena época de reprodução é 
facilmente reconhecida pelo canto dos machos (Zimmerman, 1994). Os pontos de escuta 
consistem em locais onde o observador parado ou em transecto lento identifica as 
vocalizações dos anfíbios presentes; 
 
IV - Entrevistas (EN) realizadas utilizando questões semi-estruturadas ou abertas com os 
moradores das chácaras localizadas dentro da APA. De modo geral as entrevistas fornecem 
poucos dados de anfíbios e muitos de répteis, por este ser mais conhecidos popularmente 
que os anfíbios.  
 
Para o auxílio na identificação das espécies foi utilizado os Guia de Campo dos Anuros do 
Pantanal Sul e Planaltos de Entorno (UETANABARO et al., 2008). Para os répteis foram o 
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guia ilustrado “Serpentes do Pantanal” (MARQUES et al. 2005) e o catálogo eletrônico para 
lagartos do cerrado de G. Colli & L. O. Oliveira 
(http://www.unb.br/ib/zoo/grcolli/guia/guia.html). A nomenclatura utilizada para a 
classificação das espécies segue à proposta pela Sociedade Brasileira de Herpetologia 
(SBH 2008 a, b). 
 
As amostragens foram realizadas nas principais fitofisionomias presente na APA, sendo 
elas: Cerradão, Cerrado sentido restrito, Veredas e Mata Inundável, além destes, áreas com 
forte antropização também foram amostradas (casas e seu entorno, pasto, área desmatada 
em recuperação).  
 
Foi encontrado um total de 30 espécies, sendo 13 delas pertencentes ao grupo dos anfíbios 
(sapos, rãs e pererecas) e 17 ao dos répteis (cobras, lagartos, jabutis, etc.), como indicado 
na Tabela 4.2.2.e. Nas coletas efetuadas na APA do Lajeado foram encontrados apenas 
representantes da ordem Anura, distribuídos em quatro famílias e oito gêneros. Já para 
répteis foram registrados três ordens (Testudines, Amphisbaenias e Squamata), dez famílias 
e 17 gêneros.  
 
As famílias Hylidae e Colubridae foram às famílias que apresentaram a maior riqueza, 
respectivamente sete e quatro espécies cada.  A predominância da destas famílias nos 
resultados obtidos assemelham-se a vários trabalhos realizados nos biomas da diagonal 
seca da América do Sul, p.ex. na Caatinga (RODRIGUES, 2003), Cerrado (STRÜSSMANN 
et al., 2000a; BRANDÃO & PERES-JÚNIOR, 2001; BASTOS et al., 2003; UETANABARO et 
al. 2006, 2007; VAZ-SILVA et al, 2007), no Pantanal Mato-grossense (STRÜSSMANN et al., 
2000b, MARQUES et al., 2005, UETANABARO et al., 2008) e Charco (BUCHER, 1980; 
BRUSQUETTI & LAVILLA, 2006). Estas também se despontam como as de maior riqueza 
de anfíbios e répteis do Brasil, respectivamente, com 321 e 262 espécies (SBH, 2008 a,b).  
 
Grande parte das espécies de anuros observada neste levantamento é comum para áreas 
abertas do Cerrado (lagoas e brejos), p.ex., Rhinella schneideri, Dendropsophus nanus, 
Phyllomedusa azurea e Leptodactylus chaquensis (ÁVILA & FERREIRA, 2004). Dentre os 
répteis registrados encontramos espécies características de matas, mas que suportam em 
maior ou menor grau ambientes alterados, p.ex. Mabuya frenata (Foto 21 do Anexo 4) e 
Vanzosaura rubricauda (Foto 22 do Anexo 4) (SAWAYA, 2003), e espécies que são mais 
generalistas e comumente avistados em áreas antrópicas como Ameiva ameiva e 
Cnemidophorus ocellifer (Foto 23 do Anexo 4) (VITT, 1991 b). Os squamatas avistados na 
área durante esse estudo são de pequeno porte e possuem locomoção ágil, com exceção 
do T. merianae. 
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Tabela 4.2.2.e  
Lista de espécies de anuros observados na APA do Lajeado em Campo Grande, MS 
 
Táxon Nome Popular N Registro Habitat Estado 
Amphibia/Anura      
Bufonidae (1)           
Rhinella schneideri (Werner, 1894) Sapo-curucu 5 RD, RI, EN  AT, VE LC, E 
Hylidae (7)           
Dendropsophus minutus (Peters, 1872)  Perereca 4 RI AT, VE LC 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) Perereca 5 RI AT, VE LC 
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) Perereca-amarela 1 RI VE LC 
Hypsiboas punctatus (Schneider, 1799)  Perereca-verde 1 RI  VE LC 
Hypsiboas raniceps Cope, 1862 Perereca-amarela 1 RI VE LC 
Phyllomedusa azurea Cope, 1862 Perereca-verde 1 RI VE LC 
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) Perereca-de-banheiro 4 RD, RI AT, CE LC, E 
Leiuperidae (2)           
Eupemphix nattereri Steindachner, 1863 Rã-do-cerrado 8 RD, RI AT, CE, CD, VE LC 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 Rã-cachorro 2 RD AT, CE, VE LC 
Leptodactylidae (3)      
Leptodactylus chaquensis Cei, 1950 Rã-manteiga 1 RD VE LC, E 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) Rã-bicuda 1 RI VE LC 
Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) Rã 1 RD VE LC 
Reptilia      
Testudines/Testudinidae (1)           
Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766) Jabuti-amarelo  -  EN   -  C2 
Amphisbaenias/Amphisbaenidae (1)           
Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 Cobra-de-duas-cabeças 1 RD CE LC 
Squamata/Tropiduridae (1)           
Tropidurus sp. Papa-vento 3 RD CE  -  
Gekkonidae (1)           
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) Lagartixa-de-parede 4 RD, EN  AT LC 
Gymnophthalmidae (1)           
Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902) Lagartinho-do-rabo-vermelho 6 RD CE LC 
Scincidae (1)           
Mabuya frenata (Cope, 1862) Lagarto-de-vidro 1 RD CD LC 
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Táxon Nome Popular N Registro Habitat Estado 
Teiidae (3)           
Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) Calango 5 RD, EN  CE, CD, AT LC 
Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1825) Calango 1 RD CE LC 
Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) Teiú 3 RD, EM AT C2 
Boidae (2)           
Boa constrictor Linnaeus, 1758 Jibóia  -  EN   -  LC 
Eunectes notaeus Cope, 1862 Sucuri-preta  -  EN   -  LC 
Colubridae (4)      
Liophis sp. Jararaquinha-mata-cavalo 1 RD AT  -  
Oxyrhopus guibei Hoge & Romano, 1978 Coral-falsa 1 RD CE LC 
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Caninana  -  EN   -  LC 
Waglerophis merremii (Wagler, 1824) Boipéva  -  EN   -  LC 
Viperidae (2)           
Bothrops moojeni Hoge, 1966 Caiçaca  -  EN   -  E 
Crotalus durissus Linnaeus, 1758 Cascavel 1 RD CE LC 
Legenda: N: Abundância de cada espécie; Registro: RD: Registro Direto (Observação direta ou Pitfall), RI: Registro Indireto, EN: Entrevista; Habitat amostrado: AT: Áreas modificadas por ação 
antrópica, incluindo pastagens; CE: Cerrado sentido restrito; CD: Cerradão; VE: Vereda. Estado de conservação: E – endêmica de Cerrado (Colli et al. 2002), LC – baixa preocupação (IUCN 2007); 
C2 – listado no apêndice 2 da CITES. 
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A Herpetofauna registrada neste levantamento é composta, em sua grande parte, por 
espécies comuns de áreas abertas de Cerrado. Embora não tenham ocorrido espécies 
ameaçadas de extinção, há espécies que constam no apêndice II da CITES e espécies 
consideradas endêmicas do Cerrado (COLLI et al., 2002), o que reforça a importância da 
APA do Lajeado para conservação da herpetofauna local. Além disso, várias espécies 
registradas neste estudo figuram como primeiro registro para a área e entorno. A curva do 
coletor não atingiu a assíntota (Figura 4.2.2.j), sendo considerado, portanto, que um 
aumento de amostragem na APA do Lajeado levará a um aumento no número cumulativo de 
espécies registradas. Amostragens realizadas durante o período chuvoso devem ser 
priorizadas no caso de anfíbios anuros. 
 
Figura 4.2.2.j  
Curva do coletor para Herpetofauna da APA do Lajeado 
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4.2.3 
Fauna Aquática 
 
O levantamento da fauna aquática objetivou diagnosticar a riqueza da ictiofauna APA do 
Lajeado e dos organismos aquáticos fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos determinando 
quantitativamente os táxons, suas densidades e os possíveis indicadores do estado de 
influência antrópica. 
 
Ictiofauna 
 
A ictiofauna dulcícola da região neotropical é a mais rica e a menos conhecida e de acordo 
com Sabino & Prado (2003). Das três grandes bacias hidrográficas brasileiras, a do Rio 
Paraná é a que detém a ictiofauna melhor estudada, mas apenas em grandes rios. Em 
riachos do Alto Rio Paraná e de seus afluentes, estima-se que existam muitas espécies 
ainda não descritas e consequentemente novas ocorrências (CASTRO, 1999), o que vem 
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sendo confirmado em inventários realizados em diversas regiões. Alguns autores também já 
comprovaram esta ocorrência como CASSATTI et al. (2001), em riachos do Parque 
Estadual Morro do Diabo, CASTRO et al. (2003) e CASTRO et al. (2004) nos rios 
Paranapanema e Grande, respectivamente. 
 
Não foram encontradas publicações científicas sobre ictiofauna da região de Campo 
Grande, drenada por riachos do Bioma Cerrado, que estão entre os ambientes dulcícolas 
com a ictiofauna menos estudada (SÁ et al., 2003). O inventário de ictiofauna mais próximo 
à região é o realizado por FROEHLICH et al. (2006) nas bacias dos rios Aporé e Sucuriú, 
que fazem limite com o Estado de Goiás. Os bancos de Teses e Monografias da 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também foram consultadas para este 
levantamento. 
 
Os trabalhos publicados sobre a ictiofauna da região, em geral, são resultantes de trabalhos 
técnicos gerados freqüentemente como requisito dos licenciamentos ambientais. Contudo, 
em alguns deles, é comum verificar que aqueles realizados na bacia do Paraná tiveram a 
ictiofauna identificada com uso de chaves e catálogos da Bacia do Rio Paraguai ou 
apresentam nomenclatura desatualizada.  
 
Recentemente Rosa (in press) realizou diagnóstico da ictiofauna na micro-bacia do Riacho 
Imbiruçú, no perímetro urbano, encontrando 12 espécies, algumas das quais consideradas 
comuns a ambientes preservados, outras exóticas e por fim outras comuns em ambientes 
degradados. Em princípio poderiam ser adicionadas a estes dados uma listagem de mais de 
100 espécies comuns em riachos da Bacia do Alto Paraná e com possível ocorrência na 
região de Campo Grande, com base em FROEHLICH et al. (2006), CASSATTI et al. (2001), 
CASTRO et al. (2003) e CASTRO et al. (2004).  
 
Para atender ao Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado, no que 
se refere ao conhecimento da comunidade biológica de peixes do local, foi realizado um 
diagnóstico da ictiofauna seguindo diretrizes de Avaliação Ecológica Rápida (AER). Este 
estudo inclui levantamento prévio, em campo, permitido pela AUTORIZAÇÃO SEMADES N. 
0001/AGO./2008. Essa autorização permite avaliar a composição e a abundância de 
espécies de peixes na APA, que tem o objetivo de fornecer elementos para as decisões 
envolvendo conservação de biodiversidade. 
 
Para o levantamento foram seccionadas três áreas com cerca de 100 metros, nos três 
riachos que drenam a APA para os estudos em campo, correspondentes aos pontos de 
coleta PA 01, PA 02 e PA 03, como indicado na Tabela 4.2.3.a e Figura 4.2.3.a. 
 
Tabela 4.2.3.a 
Estações de coleta da ictiofauna na APA do Lajeado 
 

Estação Coordenadas Descrição 

E1 20°30'28"S 54°33'02"W Córrego Lajeado  
E2 20°29'04"S 54°33'08"W Cabeceiras do Córrego Lajeado, E. E. Damha 

E3 20°31'18"S 54°32'20" W Córrego Lajeadinho, Pesqueiro Harmonia 
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O Ponto 01 (E1) consiste em trechos de cabeceiras do rio nas imediações de uma ponte 
sobre o córrego Lajeado, com mata ciliar bastante alterada, presença de lixo no leito e com 
poucos sinais de assoreamento.  
 
O Ponto 02 (E2), dentro da Estação Ecológica Damha corresponde à nascente do córrego 
Lajeado, sendo um local mais preservado em relação à presença de mata ciliar, mas 
bastante assoreado pelo aporte de areia, lixo e outros sedimentos vindos de bairros 
circunvizinhos. O trecho estudado do riacho consiste em um ambiente arenoso, raso, com 
muitos meandros e alagados marginais.  
 
Ainda neste trecho foi possível observar que o assoreamento provocou elevação do leito, 
lançando água e sedimentos na área marginal, formando esses alagados. Muitas árvores 
dessa área estão morrendo, provavelmente pelo encharcamento das suas raízes. 
 
O Ponto 03 (E3) foi determinado em um trecho do córrego Lajeadinho, incluindo uma 
pequena represa (sem mata ciliar) e um trecho de riacho à sua jusante (com mata ciliar), 
próximo ao Pesqueiro Harmonia. 
 
Foram utilizados vários equipamentos de amostragem de peixes em cada estação, ou 
pontos, de amostragem (Tabela 4.2.3.b). No Ponto 01, devido ao porte do córrego Lajeado, 
foi realizado o maior esforço amostral, com redes de espera, tarrafas, peneiradas e rede de 
arrasto (Foto 24 do Anexo 4). Devido ao pequeno tamanho do ambiente (nascente) e à 
grande quantidade de galhos caídos nos ambientes aquáticos do Ponto 02, foi possível 
empregar apenas peneiras e rede de arrasto, combinada com redes de cerco em alguns 
trechos. No Ponto 03 foram utilizadas rede de arrasto na represa, e peneiras no riacho a 
jusante. 
 
Tabela 4.2.3.b  
Petrechos e esforço amostral empregados no levantamento da ictiofauna da APA 
Lajeado em Campo Grande, MS 
 

Local Petrechos Esforço amostral Estimativa de 
área amostrada 

E1 
 

Rede de arrasto 6x1,5m, malha 3mmm 
Peneira de 60cm∅, malha 3mm 
Tarrafa 3m∅, malha 4cm 
Redes de espera 10x1,5m, malhas 3 e 4cm 

10 arrastos 
50 peneiradas 
20 lances 
01:30hs (diurno) 
 

 
246,08 m2 

E2 
 

Cerco/arrasto, malha 3mmm 
Peneira de 60cm ∅, malha 3mm 
 

Secção de 10x2 m 
50 peneiradas 

 
34,13 m2 

E3 Rede de arrasto 6mx1,5m, malha 3mmm 
Peneira de 60cm ∅, malha 3mm 

3 arrastos 
30 peneiradas 59,7 m2 

 
 
Os peixes amostrados, em sua maioria, foram identificados e devolvidos ao ambiente, com 
exceção de espécies alóctones, cujos indivíduos foram sacrificados e retirados dos corpos 
de água. Para auxiliar na diagnose das espécies foram empregadas chaves de identificação 
de peixes do Alto Rio Paraná de CASSATTI et al. (2001), AGOSTINHO et al. (2003), 
CASTRO et al. (2003) e CASTRO et al. (2004). 
 
O índice de Shannon (ou Equitabilidade de Shannon), costumeiramente exigido pelos 
Órgãos Ambientais para trabalhos técnicos, foi calculado para a área, segundo a fórmula: 
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H’= - ∑ pi ln pi 
 
Para pi = ni/N, sendo ni = número de indivíduos da espécie i e N = número total de 
indivíduos da amostra, ou seja, proporção relativa cada espécie pelo total de indivíduos da 
amostra. 
 
Como parâmetro para apreciação dos resultados, a equitabilidade máxima de Shannon 
(Hmax) foi calculada pela fórmula Hmax = lnS, ou logaritmo natural do número de espécies 
registradas. 
 
Neste levantamento, foram amostrados cerca de 230 indivíduos de três espécies de peixes 
nas estações de amostragem, cujo Índice de Equitabilidade de Shannon foi de 0,89, sendo o 
máximo possível para a amostra de 1,09. 
 
Apesar de o maior esforço amostral ter ocorrido no ponto PA 01 e de ser este o local mais 
visitado por pescadores, neste levantamento de campo não houve registro direto de peixes 
no local. Este fato pode indicar baixa abundância e densidade em relação aos demais 
pontos, bem como espécies de hábito noturno, não detectáveis durante o período amostral 
(diurno). 
 
As espécies amostradas foram das ordens Characiformes (Família Characidae) e 
Cyprinodontiformes (Família Poeciliidae, Subfamília Poeciliinae). Registrou-se 51 indivídios 
de Astyanax altiparanae (GARUTTI & BRITSKI, 2000 – ver Foto 25 do Anexo 4) no ponto 
PA 02 e 10 indivíduos no ponto PA 03. Ainda no ponto PA 02, foram registrados 144 
indivíduos de Astyanax fasciatus (CUVIER, 1819).  
 
Em relação a ordem dos Cyprinodontiformes, foram registrados 24 indivíduos do ponto PA 
02 e somente 1 indivíduo do ponto PA 03. 
 
Nos pontos 02 e 03 as espécies mais abundantes são de caracídeos com ampla distribuição 
geográfica, onívoros, generalistas, oportunistas e são comuns em riachos, inclusive 
naqueles com considerável grau de degradação ambiental (FROEHLICH et al, 2006).  
 
As maiores densidades estimadas de indivíduos foram obtidas no ponto 02, seguido pelo 
ponto 03 (Tabela 4.2.3.c). É importante ressaltar a considerável abundância de peixes em 
alguns micro-habitats, como nos poços e remansos do ponto 02. 
 
Tabela 4.2.3.c 
Estimativa de densidade das espécies de peixes nos pontos de amostragem do 
levantamento da ictiofauna da APA Lajeado em Campo Grande, MS 
 

Espécies P 01 P 02 P 03 
Astyanax altiparanae ≈ 0 ind/m2 ≈ 1,49 ind/m2 ≈ 0,17 ind/m2 
Astyanax fasciatus ≈ 0 ind/m2 ≈ 4,22 ind/m2 ≈ 0 ind/m2 
Poecilia reticulata ≈ 0 ind/m2 ≈ 0,7 ind/m2 ≈ 0,02 ind/m2 
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As duas espécies de lambaris registradas (Astyanax altiparanae e Astyanax fasciatus) são 
nativas, enquanto que o guaru - Poecilia reticulata é uma espécie alóctone (originária da 
bacia Amazônica). Houve relatos da ocorrência de espécies exóticas, tilápias, possivelmente 
Tilapia rendalli ou Oreochromis niloticus, no Ponto PA 03, próximo ao Pesqueiro Harmonia. 
 
O registro de apenas três espécies dificulta estabelecer uma curva cumulativa de espécies 
em função do esforço amostral. Ainda assim, na Figura 4.2.3.b a curva de acúmulo das 
espécies corresponde a 10 horas (600 minutos) de amostragem. 
 
Figura 4.2.3.b  
Registro de espécies em função do esforço de amostragem, em minutos 
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Comunidades Aquáticas 
Fitoplâncton 
 
O fitoplâncton é composto por algas cujas dimensões variam de 2 µm (unicelulares) a 200 
µm (filamentosas), apresentando grande diversidade nos sistemas lênticos. Porém, em 
ecossistemas lóticos como rios, ribeirões e córregos, a sobrevivência desses organismos é 
comprometida, por conta de características físicas do ambiente como: a correnteza da água 
(WETZEL, 1993; ALLAN, 1995), o curto tempo de residência, a turbulência durante todo o 
ano, o alto aporte de nutrientes da bacia de drenagem e do sedimento e a alta concentração 
de material em suspensão (DESCY, 1993). 
 
Em função destas características, o fitoplâncton é mais comumente estudado em ambientes 
lênticos (HUSZAR & SILVA,1999) e um dos fatores físicos que limita a produção primária é 
o fotoperíodo, que está diretamente associado às taxas de crescimento. Para que 
comunidade sobreviva, a taxa de crescimento deverá ser maior que a perda pelo fluxo 
fluvial. Com isso, espera-se que nos rios de alta velocidade de corrente, predominem 
espécies pequenas, de rápido tempo de geração, e/ou espécies de morfologia alongada, 
favoráveis à absorção de luz (REYNOLDS et al, 1994). 
 
Para caracterização da comunidade fitoplanctônica da APA do Lajeado, quanto à riqueza e 
densidade, realizou-se uma coleta no dia 1° de outubro de 2008 em 6 pontos amostrais 
(Figura 4.2.3.a), cujas coordenadas geográficas foram listadas abaixo (Tabela 4.2.3.d). 



   
 
 

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          79 

Tabela 4.2.3.d 
Pontos de Amostragem para os organismos aquáticos (fitoplâncton, zooplâncton e 
zoobentos) 
 

Pontos de 
Amostragem 

Coordenadas 
Geográficas 

(UTM) 
Localização 

PA 01 0755519 
7732327 

Córrego Lajeado, dentro do condomínio residencial Dhama I, no portão 4, 
zona 2 

PA 02 0755747 
7732014 

Córrego Lajeado, a montante da barragem na Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida 

PA 03 0755846 
7731284 

Córrego Lajeado, abaixo do primeiro afluente da margem esquerda da 
nascente para jusante (ponte com pilares brancos) 

PA 04 0755508 
7730430 

Córrego Lajeado, após o segundo afluente da margem esquerda da 
nascente para jusante (ponte de madeira); 

PA 05 073774 
7728167 Montante da barragem do Reservatório Lajeado 

PA 06 0756585 
7728825 Córrego Lajeadinho, a montante do pesqueiro Harmonia 

 
 
O material fitoplanctônico foi coletado na subsuperfície (aproximadamente 15 cm da 
superfície) com utilização de frascos plásticos, sendo a amostra imediatamente fixada com 
solução de lugol, colocada ao abrigo da luz solar. Os frascos foram devidamente 
etiquetados, sendo anotados os dados de campo sobre cada ponto de amostragem. 
 
No laboratório, as populações foram identificadas taxonomicamente a partir de amostras 
examinadas em microscópio Zeiss, Standard 18, considerando a análise das características 
morfológicas e morfométricas das fases vegetativas e reprodutivas. A densidade 
fitoplanctônica (ind.mL-1 e cél./mL), por sua vez, foi estimada segundo Utermöhl (1958) em 
microscópio invertido Zeiss Oberkochen, modelo Axiovert 10, a 400 aumentos.  
 
O volume sedimentado foi definido de acordo com a concentração de algas e/ou de detritos. 
Os indivíduos (células, colônias, cenóbios, filamentos) foram enumerados em campos 
aleatórios (Uhelinger, 1964), contendo um número suficiente para que se estabilizasse o 
número de espécies adicionadas por campo (método da área mínima). Essa metodologia 
garante a representatividade qualitativa mínima das espécies.  
 
Das amostras triadas foram registrados o mínimo de 510 organismos/m³ (Ponto PA 05 - 
Closterium setaceum) e o máximo de 245.337.143 organismos/m³ (Ponto PA 02 – 
Urosolenia sp), como pode ser visto na Tabela 4.2.3.e. Os valores de riqueza de taxa 
encontrados estiveram entre 1 e 12 espécies, totalizando 34 taxa.  
 
Ao considerar todos os pontos avaliados na APA do Lajeado (PA 01 a 06), os grupos de 
algas mais representativos foram Bacillariophyta (60%), Chlorophyceae (26%) e 
Euglenophyceae (8%), como pode ser observado na Figura 4.2.3.c. 



   
 
 

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          80 

Tabela 4.2.3.e  
Distribuição dos organismos fitoplanctônicos na APA do Lajeado, medidos em 
organismos/m³ 
  
 PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06
Chlorophyceae       
Asterococcus sp 37500 300000 57000 5785  8550
Botryococcus sp  400000 912000 17625  7125
Coelastrum sp 37500 250000 399000   4275
Dictyosphaerium sp 187500 600000   10200 1425
Golenkinia sp 225000 250000 399000 29375 20400 2850
Micractinium sp 225000 300000 171000    
Oocystis sp      4275
Pediastrum duplex 37500 100000  29375 5100  
Scenedesmus sp 450000 20000 855000 70500 20400  
Selenastrum sp 375000 50000 114000 23500 5100 1425
Spirogyra sp      26650
Treubaria sp 37500   11750 5100  
Zingnemaphyceae       
Closterium setaceum     510 1710
Closterium sp 37500   5875   
Closterium spp     20400 7125
Cosmarium spp 75000 50000 57000 11750 10200 2850
Euastrum subintegrum 37500      
Gonatozygon sp     61200 61275
Spondylosium sp      336300
Staurastrum planctonicum 45000 550000 1311000 47000 5100  
Staurodesmus brevispina      1425
Staurodesmus convergens  50000    1425
Staurodesmus omearii      4275
Euglenophyceae       
Euglena sp  500000 114000 11750   
Phacus sp       
Clamydophyceae       
Clamydomonas sp     5100 1425
Chrysophyceae       
Dinobryon sp 75000  57000    
Mallomonas sp 37500 50000 342000 146875  570
Bacillariophyta       
Aulacoseira sp 1762500 4500000 5358000 693250 438600  
Urosolenia sp 1941333 245337143 10706667 4953000 45900  
Surirella sp 75000 150000 57000  4590 570
Dinophyceae       
Peridinium sp      1425
Cyanobacteria       
Merismopedia sp 37500 50000 57000 5875  1425
Planktothrix isothrix   57000   1140
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Figura 4.2.3.c 
Abundância relativa (%) dos grupos mais representativos de algas 
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O fitoplâncton de ambientes lóticos não tem recebido atenção em estudos limnológicos em 
função da medição de variáveis como vazão, temperatura, nutrientes etc. ser mais difícil em 
habitats que se modificam rapidamente. 
 
Em geral, é possível reconhecer as espécies fitoplanctônicas constantes, bem como suas 
adaptações e adequações ao habitat. Neste contexto, a APA do Lajeado não apresenta 
grandes diferenças nas condições de trofia e, portanto, nos 6 habitats amostrados. Esse 
resultado possivelmente se dá em função dos impactos antrópicos ao longo da APA serem 
bastante semelhantes.     
 
Os grupos algais da APA do Lajeado, que apresentaram as maiores densidades 
(Bacillariophyta e Chlorophyceae) podem ser considerados tolerantes a poluição química e 
orgânica, conforme verificado por outros autores (PATRICK & PALAVAGE, 1994; 
RODRIGUES, 2004).  
 
Zooplâncton 
 
A comunidade zooplanctônica, dividida em Rotifera, Crustacea, Cladocera e Copepoda 
(Wetzel, 1993), é formada por pequenos organismos com baixa capacidade motora, sem 
capacidade de vencer fortes correntezas. O tamanho destes organismos situa-se entre 0,08 
e 1-2 mm, em corpos de água tropicais.  
 
Os cladóceros possuem hábitos herbívoros e filtradores, alimentando-se principalmente de 
algas fitoplanctônicas, não ocorrendo no Brasil espécies predadoras (ARCIFA, 1984). 
Dentre os rotíferos há os de hábito herbívoro e predador, enquanto que no grupo dos 
copépodos existem herbívoros e onívoros. Outros organismos que compõem o zooplâncton 
são os protozoários denominados de protozooplâncton, os quais são menos estudados pela 
dificuldade de fixação e contagem, sendo raramente incluídos nos estudos sobre as 
comunidades zooplanctônicas. 
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Em ecossistemas lóticos o desenvolvimento do zooplâncton é comprometido pela 
correnteza, havendo dúvidas sobre a existência de um verdadeiro potamoplâncton (plâncton 
fluvial), o que faz com que alguns autores sugiram a origem dos plânctons advindos das 
lagoas marginais (HYNES, 1970). Conseqüentemente, afirma-se que a comunidade 
planctônica é mais adaptada aos ecossistemas lênticos, dadas as características dos 
sistemas (Wetzel, 1993; Allan, 1995) como baixa velocidade da corrente, baixa turbulência, 
menor aporte de nutrientes da bacia de drenagem e do sedimento, menor concentração de 
material em suspensão (DESCY, 1993) e maior tempo de residência da água.  
 
Para caracterização da comunidade zooplanctônica da APA do Lajeado, quanto a riqueza e 
densidade, realizou-se uma coleta no dia 1° de outubro de 2008 nos 6 pontos amostrais, os 
quais foram amostrados também a comunidade de fitoplâncton. As localizações dos pontos 
amostrais e das coordenadas geográficas estão indicadas na Figura 4.2.3.a e Tabela 
4.2.3.d, anteriormente apresentadas. 
 
As amostras de zooplâncton foram coletadas com método tradicional de rede cônica (DE 
BERNARDI, 1984). A rede foi puxada na vertical em zona de remanso, sendo o cálculo de 
volume filtrado V = π R2 x h, onde R = raio da boca da rede e h = altura da coluna de água 
amostrada. As amostras foram retiradas do copo da rede, colocadas em frascos plásticos e 
imediatamente fixadas com formol, com concentração final de 4%. As coletas foram feitas 
em remansos, puxando-se a rede verticalmente da profundidade próxima ao fundo até a 
superfície.  
 
No laboratório, as amostras de zooplâncton foram contadas em placa de Petri quadriculada 
ao estereomicroscópio, com aumento máximo de 500 vezes. As amostras foram analisadas 
na sua totalidade, sem uso de subamostragens. 
 
As densidades avaliadas variaram de 470 a 43.890 organismos/m³, como está demonstrado 
na Tabela 4.2.3.f. As menores densidades ocorreram nos pontos amostrais PA 04 (com os 
grupos de rotíferos e crustáceos) e PA 03 (com o grupo dos protozoas). A densidade 
máxima ocorreu no grupo dos rotíferos, no ponto PA 03. 
 
Ao considerar todos os pontos avaliados na APA do Lajeado (PA 01 a 06), os grupos de 
zooplâncton mais representativos foram os Rotífera (91%), Protozoa e Crustacea (com 4% 
cada) e os nematoda (com 1%), como demonstrado na Figura 4.2.3.d. Quando a 
distribuição é analisada em cada um dos pontos é possível verificar que os Rotifera são 
predominantes, sendo seguidos pelos Protozoa (PA 03, PA05 e PA06), Crustacea (PA 01 e 
PA 04) e Nematoda (PA 02). 
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Tabela 4.2.3.f  
Distribuição dos organismos zooplanctônicos na APA do Lajeado, medidos em 
organismos/m³ 
 

 PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06
Rotífera       
Ascomorpha ovalis  500     
Brachionus budapestinensis  6500 5130 2350   
Collotheca pelagica  13000 14250 470   
Conochilus coenobasis  2500 1140    
Filinia longiseta  1000 2850 940   
Keratella cochlearis 3750 23500 43890 16920 7650 1710
Lecane monostyla     510  
Lecane sp 750  570  510  
Polyarthra vulgaris 2250 3500 4560  2040  
Pompholyx sulcata  500 570    
Synchaeta sp  3500     
Trichocerca mus/flagellata 4500 6000 14250 4230 1020  
Trichocerca pusilla  500     
Trichocerca similis  2500 1710 470   
Trichocerca sp  500 2280 470   
Trichocerca spp   2280  1530  
Trichocerca tropis  500     
Bentônicos 1500 1500 1710 940 510  
Nematoda 1500 500   510  
Protozoa       
Arcella sp   470   570
Centropyxis sp     510  
Difflugia sp 1000  5130  1020  
Crustacea       
Bosminopsis deitersi 3000  1140 470   
Chydoridae     510  
Copepodito Cyclopoida   570    
Diaphanosoma sp 1500      
Nauplio Cyclopoida 1000  570    
Gastrotricha 500      
 
 
Os rotíferos são principalmente planctônicos, com exceção dos Bdelloidea que são 
bentônicos, sendo seu tamanho variável de 50 a 2000µm. Estes animais habitam os mais 
diferentes tipos de ambientes aquáticos e muitas espécies planctônicas de rotíferos são por 
isso, consideradas cosmopolitas. Este fato se deve à sua grande capacidade de dispersão 
sob a forma de ovos presos a aves aquáticas, peixes etc. 
 
Em relação aos protozoários, outro grupo abundante no Córrego da APA Lajeado, a 
literatura referencia que as pesquisas sobre estes organismos são recentes. Essa 
deficiência ocorre em função das dificuldades metodológicas envolvidas nas coletas e 
identificação destes organismos. Os protozoários planctônicos mais estudados atualmente 
são os ciliados. Os protozoários são considerados microbentônicos, encontrados em quase 
todos os tipos de sedimento (especialmente os orgânicos), sendo as amebas tecadas 
(tecamebas) as mais numerosas.  
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A ocorrência e/ou a dominância de algumas espécies, parece estar relacionada à maior 
trofia, o que é evidenciado pelas altas densidades dos gêneros Brachionus, Pomphlyx e a 
espécie Keratella cochlearis também, como verificado por Luanda (2003) num trabalho 
sobre a composição de rotíferas em corpos d’água da bacia do rio Tietê, SP. 
 
Considerando os seis pontos de monitoramento avaliados, observou-se que a distribuição 
das densidades zooplanctônicas foi maior nos pontos localizados no limite da área urbana 
(PA 01, PA 02 e PA 03). Ainda que o ponto PA 05 também esteja neste limite, pertence a 
uma área urbana de menor densidade, pois isso recebe menor influência das áreas de 
cabeceira. 
 
Figura 4.2.3.d 
Abundância relativa (%) dos grupos mais representativos de zooplâncton 
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Zoobentos (Macroinvertebrados bentônicos) 
 
A comunidade zoobentônica é composta por animais de ampla distribuição que habitam o 
sedimento ou sua superfície (JONASSON, 1978). Pode haver associação desses 
organismos com outros substratos submersos como macrófitas aquáticas, folhas, raízes, 
pedras, galhos e gravetos que proporcionam alimento, abrigo, refúgio, local para deposição 
de ovos e emergência para algumas espécies (HYNES, 1970). Alguns autores denominam 
os animais que vivem em macrófitas como fauna fitófila, no seu conjunto (TAKEDA et al, 
2003).  
 
A comunidade bentônica é diferenciada de acordo com a dimensão dos organismos, sendo 
os macrozoobentos (ou macroinvertebrados bentônicos) definidos como organismos visíveis 
a olho nu, que são retidos em peneiras de 0,5 a 2 mm de abertura de malha (CUMMINS, 
1975; ROSENBERG & RESH, 1996). Larvas de insetos aquáticos, moluscos, anelídeos, 
ácaros aquáticos e crustáceos são os principais componentes do macrozoobentos. Dentre 
os citados, os insetos têm parte de seu ciclo de vida na água e tem como representantes, 
nos bentos continentais, principalmente sob a forma larval, os Coleoptera, Diptera, 



   
 
 

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          85 

Ephemeroptera, Hemiptera, Lepidoptera, Neuroptera, Odonata, Plecoptera e Trichoptera 
(HYNES, 1970).  
 
Ainda sobre os insetos aquáticos, os dípteros Chironomidae dominam em número na 
maioria dos ambientes de água doce, exibindo uma ampla distribuição geográfica 
(SAETHER, 2000) e apresentando elevada riqueza de espécies. Outros componentes dos 
bentos, o microbentos (protozoários e alguns rotíferos) e o mesobentos (microcrustáceos 
ostrácodos, nematódeos, pequenos anelídeos e outros) são, de acordo com Esteves (1988), 
os organismos que ficam retidos em malha < 0,8 mm. O grupo macrozoobentos constitui o 
mais significativo de todos e por isso é o mais estudado. 
 
As condições hidrodinâmicas como vazão e velocidades de fluxo influenciam as condições 
limnológicas das águas e nos padrões de sedimentação do material em suspensão, que 
interferem diretamente nesta comunidade. Também desempenham papéis fundamentais 
nos padrões de composição a densidade, a distribuição das comunidades e suas interações, 
visto que interferem nas características e na estabilidade dos sedimentos, além de fatores 
físicos e químicos como temperatura e oxigênio dissolvido (HIGUTI & TAKEDA, 2002).  
 
Para caracterização da comunidade de zoobentos da APA do Lajeado, quanto a riqueza e 
densidade, realizou-se uma coleta no dia 1° de outubro de 2008 nos 6 pontos amostrais os 
quais foram amostrados os demais organismos aquáticos. As localizações dos pontos 
amostrais e das coordenadas geográficas estão indicadas na Figura 4.2.3.a e Tabela 
4.2.3.d, anteriormente apresentadas. 
 
Os pontos de coleta e as estações foram definidos levando-se em conta os habitats 
predominantes e os locais adequados para o uso do aparelho escolhido (draga Ekman-
Birge) para amostragem. A metodologia utilizada foi de Downing (1984) e Peckarsky (1984), 
realizada em sedimento arenoso. A draga, com área de 0,0225m2, foi lançada em locais 
próximos às margens, com profundidade de até 2 m. 
 
Ainda em campo, as amostras coletadas foram colocadas em bandeja para triagem e 
lavadas em peneira com malha de 0,5 mm de abertura. O material foi acondicionado em 
frascos plásticos e fixado com álcool 96º, com os devidos dados sobre os pontos de coleta. 
Para classificação taxonômica contou-se com a literatura recomendada (TRIVINHO-
STRIXINO & STRIXINO, 1995; MERRITT & CUMMINS, 1996; WIGGINS, 1996; 
FERNÁNDEZ & DOMÍNGUEZ 2001; COSTA et al. 2004; PES et al., 2005; COSTA et al., 
2006) porem, em função da dificuldade na identificação de muitos grupos em nível 
taxonômico detalhado, optou-se por padronizar a identificação do zoobentos ao nível de 
família. 
 
As densidades estimadas de organismos foram mais altas nos pontos PA 06, PA 03 e PA 
04, com 1788, 956 e 904 organismos/m³. A riqueza de táxon variou de 5 a 15 nas 
estações de coleta, conforme demonstrado na Tabela 4.2.3.g. 
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Tabela 4.2.3.g  
Distribuição dos organismos zoobentônicos na APA do Lajeado, medidos em 
organismos/m³ 
 

 PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 PA 06
ANNELIDA   
Hirundinea    4
Oligochaeta 52 68 4 44 8 128
ARTHROPODA   
Arachnidia   
Hydracarina 4 4   16
Coleoptera   
Dryopidae 4   
Elmidae 8 32 116 28 
Hydrophilidae 12 20   
Crustacea   
Ostracoda 92 72 300 4 48 296
Decapoda/Palaenomidae  8 
Diptera   
Ceratopogonidae 20 16   
Chironomidae 96 76 164 192 28 148
Simulidae 4 308 172 8 492
Tipulidae 4 8  
Ephemeroptera   
Baetidae 32 8 32 304 12 544
Leptohyphidae  4 
Leptophlebiidae/Farrodes 4 16 8 
Hemiptera   
Naucoridae 4 4 
Lepidoptera   
Pyralidae   4
Megaloptera   
Corydalidae/Corydalus 4  
Odonata   
Calopterygidae 4 32   
Coenagrionidae 4   
Gomphidae  4 
Libellulidae 4  36
Plecoptera   
Perlidae/Anacroneuria 12  
Tricoptera   
Hydropsychidae/Smicridea 8 24 4 52
Hydropsychidae/Leptonema 4 8   
Hydroptilidae/Metrichia   12
Hydroptilidae/Neoctrichia 4 12   
MOLLUSCA   
Bivalvia   
Veneroida/Sphaeriidae 12   12
PLATYHELMINTHES   
Turbellaria   
Tricladida   
Planariidae   44
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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 

7%

91%

1%

1%

ANNELIDA ARTHROPODA MOLLUSCA PLATYHELMINTHES
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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 SEMADES (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável).  
 
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 estabelecimento 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 
Sustentável – SEMADES). 
 
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 SEMADES, ainda em consulta prévia, não havendo nada 
oficializado).  

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 cerca de 83% 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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4.3.2 
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) % 

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%

Desmembramento de Gleba Urbana 

Total 897 100,0%
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%

Parcelamento Urbano 

Total 855 100,0%
* Chácaras    

 
Já com relação à propriedade urbana, observa-se, segundo as informações fornecidas pela 
SEMADES, 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. 
Tabela 4.3.2.b 
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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 Tipo 1, constituído por pequenas propriedades rurais, de porte 

inferior a 200 hectares; 
3. Propriedade Rural Tipo 2, constituído por médias propriedades rurais, de porte entre 

200 e 750 hectares.  
 
A estrutura fundiária observada no território rural da APA Lajeado é constituída 
principalmente por pequenas e médias propriedades. Assim, verifica-se que 66% consistem 
em propriedades rurais tipo 1 e 16% em parcelamentos rurais tipo 2. Os demais 18% 
consistem em parcelamento rural, correspondendo especificamente ao loteamento Santa 
Maria. Através da Figura 4.3.2.a, que apresenta a distribuição da estrutura fundiária no 
território da APA, é possível verificar a distribuição das propriedades. 
 
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: 
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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. 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.  
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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:  
 

• 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.  



   
 
 

 
APA do Lajeado - Plano de Manejo                                                                                                                                          100 

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. 
 
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 
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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 

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

 
Pontos pesquisados  

N° Coordenada UTM 
Descrição do local 

 (continua) 
Material / sítio 
arqueológico  

Foto 
nº 

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 
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Pontos pesquisados  
N° Coordenada UTM 

Descrição do local 
 (continua) 

Material / sítio 
arqueológico  

Foto 
nº 

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 

 
 
Figura 4.3.5.a  
Pontos pesquisados na Bacia do córrego Lajeado, incluindo-se o córrego Lajeadinho 
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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 
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 5). 
 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
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 
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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: 
 
• 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 
                                                 
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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(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 
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 
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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 

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%. 
 
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).  
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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)  
 

Dados Básicos Faixas Etárias Participação faixas 
etárias (%) 

Indicadores 
Demográficos Código 

dos 
Setores 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 
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 
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Dados Básicos Faixas Etárias Participação faixas 
etárias (%) 

Indicadores 
Demográficos Código 

dos 
Setores 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
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.  

 
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.   
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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 
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 
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Código dos 
Setores Sit. Tipo % na 

bacia 
T Popu-

lação 
Pop. 
Migra

nte 

Outros 
Munic 

MS 
Outro 
País N NE SE S CO 

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 
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. 
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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. 
 
Tabela 4.3.6.d 
Domicílios e a Área de Proteção Ambiental Lajeado – 2007 
 

Código dos 
Setores Sit Tip

o 

% 
setor 

na 
bacia 

T 
Domi-
cílios 

T 
Dom 
na 

bacia 

Dom 
Part 
perm 

Dom 
part 

impro
v 

Dom 
coleti
vos 

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 - - 
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Código dos 
Setores Sit Tip

o 

% 
setor 

na 
bacia 

T 
Domi-
cílios 

T 
Dom 
na 

bacia 

Dom 
Part 
perm 

Dom 
part 

impro
v 

Dom 
coleti
vos 

Dom 
até 4 
res 

% do 
total 

Dom 
entre 
5 e 7 
res 

Dom 
+ 7 
res 

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). 
 
 
4.3.7 
Restrições Legais a Ocupação 
 
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, e n°115, de 2008. 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 e n°115/2008) 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 o Decreto 9.436, de 10 de novembro 
de 2005, que regulamenta a emissão de Guias de Diretrizes Urbanísticas – GDU e Guias de 
Diretrizes para Empreendimentos Rurais – GDR, 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 
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empreendimento de acordo com as diretrizes de cada zona. 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: 
 

I- Macrozona de Adensamento Prioritário - MZ1 
II- Macrozona de Adensamento Secundário – MZ2 
III- Macrozona de Adensamento Restrito – MZ3 
IV- Zona Especial de Interesse Cultural – ZEIC 
V- Zona Especial de Interesse Urbanístico – ZEIU 
VI- Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 
VII- Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA 
VIII- 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: 
 

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

S17, S18, S19 e S20; 
6. 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° 107, de 21/12/2007) 
são apresentados no Anexo 6.  
 
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. 
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Além do Decreto de criação da APA, o Código Florestal (Lei Federal Nº. 4.771/65) e as 
Resoluções CONAMA Nº. 302 e Nº. 303 de 2002, são os outros diplomas que impõem 
limitações a ocupação, sobretudo mediante o estabelecimento de critérios e parâmetros 
para delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APP). 
 
Em síntese, as especificações relativas a delimitação de APP foram definidas pelos Arts. 2º 
e 3º do 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. 
A Lei Federal Nº. 4.771/65, 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: “espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou 
cabeceiras de cursos d’água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado 
predominantemente por renques de buritis do brejo e outras formas de vegetação nativa”, de 
acordo com o Artigo 3° (Inciso IV) da Resolução CONAMA Nº. 303/02, constitui área de 
preservação permanente em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com 
largura mínima de 50 metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 
 
As veredas e outras formações associadas, como os campos úmidos, são observadas em 
alguns trechos junto aos cursos d’água que drenam o território da APA do Lajeado, de forma 
que predomina a configuração de áreas de preservação permanente com largura de 50 
metros ao longo dessas formações. 
 
Complementarmente, a Resolução CONAMA Nº. 302/02 regulamenta, em seu Art. 3o, as 
larguras mínimas das faixas de APP ao redor de reservatórios artificiais, medidas a partir do 
nível d’água máximo normal ou operacional. A principal definição estipula faixas de 30 m 
para reservatórios situados em áreas urbanas consolidadas e faixas de 100 m para 
reservatórios situados em áreas rurais. 
 
Em relação ao reservatório existente na APA (represa ou reservatório), o Decreto Municipal 
Nº. 7.183/95, em seu artigo 3º, proíbe a supressão de vegetação ao longo de cada uma das 
margens do reservatório, em largura de 200 metros. 
 
Em conjunto, as Áreas de Preservação Permanente no território da APA somam 
aproximadamente 2,28Km². 
 
Fora de APP, constam restrições no artigo 10° do Código Florestal, que estabelece a 
proibição de supressão de vegetação em áreas com inclinação das encostas entre 25º e 
45º, salvo exploração racional dos recursos florestais. Trata-se em todo caso de restrição 
não aplicável ao território da APA em função das baixas declividades nela existentes. 
 
Também fora das áreas de preservação permanente de cursos d’água, o artigo 4º do 
Decreto Municipal Nº. 7.183/95 estabelece como zona de vida silvestre, a vegetação natural 
remanescente. 
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No que tange às 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.  
 
As restrições levantadas no Código Florestal, nas resoluções do CONAMA e no decreto que 
institui a APA do Lajeado são espacializadas na Figura 4.3.7.a. 
 
A obrigatoriedade de averbação de Reserva Legal é outro aspecto que merece referência. 
De acordo com a Medida Provisória Nº. 2.166-67/2001, que alterou alguns artigos do Código 
Florestal, reserva legal é a “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora” (Art. 1º). 
 
A referida Medida Provisória determina que “as florestas e outras formas de vegetação 
nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas 
não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são 
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo 
20% (vinte por cento), na propriedade rural (Art. 16, inciso III). 
 
No que se refere ao cumprimento do que estabelece o Código Florestal em relação a 
averbação de 20% da propriedade a título de Reserva Legal, cumpre observar que não foi 
possível precisar a situação das propriedades rurais.  
 
Dentro do 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 7. 
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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. 
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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 
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. 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 

Predominam pastagens 
plantadas que formam 

mosaico com fisionomias dos 
tipos 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 
2) 
 
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 
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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 
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 2). 
 
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 
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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.  
 
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 2, 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 8 e 
9 – Anexo 2). 
 
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)  
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
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 
num 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. Isto posto, 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.  
 
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. O principal objetivo é de assegurar a 
sustentabilidade em quantidade e qualidade dos recursos hídricos utilizados no 
abastecimento público da cidade de Campo Grande. 
 
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 é formado 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 
para a APA do Lajeado. 
 
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 1.169,68 22% 

Zona de Controle da Expansão Urbana – ZCEU 563,58 11% 
Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas -
ZCDAA 2.955,49 57% 

Zona de Proteção Estratégica – ZPE 507,85 10% 
Total 100% 

Zona de Transição Perimetral – ZTP 407,36 ha* 
*área sobreposta a ZCDAA 
 
 
Verifica-se que a Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas – 
ZCDAA abrange aproximadamente 2.955,49 hectares, o que representa 57% do território da 
APA do Lajeado. Em seguida está a Zona de Conservação e Desenvolvimento das 
Atividades Urbanas - ZCDAU, que corresponde a 22%, com 1.169,68 hectares. A Zona de 
Controle da Expansão Urbana - ZCEU, por sua vez, corresponde a 11% da área, com 
563,58 hectares e a Zona de Proteção Estratégica - ZPE corresponde a 10%, com 507,85 
hectares. Ocupando uma área de transição dentro da Zona de Conservação e 
Desenvolvimento das Atividades Agrícolas – ZCDAA, está 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. 
 
Os cinco tipos de zonas definidas são descritas a seguir. 
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Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas - ZCDAU 
 
Trata-se de uma área de ocupação dirigida, havendo interesse para a consolidação dos 
usos urbanos, desde que atendidos os requisitos que garantam a manutenção das 
condições ambientais necessárias para a preservação dos mananciais de abastecimento. 
 
Compreende as áreas urbanas consolidadas e tem como principal objetivo o controle da 
implantação de novos empreendimentos e ações disciplinares das atividades existentes, 
buscando conter o avanço de atividades incompatíveis com a preservação dos recursos 
naturais da APA Lajeado.  
 
Está inserida integralmente na Zona Urbana, de acordo com os limites determinados na Lei 
Complementar N°.107/2007, 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 constituem 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. 
 
Os usos permitidos para essa zona devem ser compatíveis com aqueles listados na Lei 
Complementar N°107/2007, restringindo-se, no entanto, os seguintes usos, de qualquer 
porte: 
 
• Uso industrial que envolva a manipulação de subprodutos da carne, abate, curtume e 

frigoríficos; 
• Uso industrial que envolva subprodutos do leite 
• Uso industrial que envolva fabricação de artefatos de fibrocimento; 
• Uso industrial que envolva produtos químicos, tais como sabão, cosméticos; material 

hospitalar, odontológico, laboratorial e médico; 
• Uso industrial que envolva fabricação de óleos, beneficiamento de grãos, produtos 

químicos e petroquímicos, e similares; 
• Uso industrial que envolva o cozimento de cerâmica e louças 
• Uso industrial que envolva defensivos químicos 
• Uso comercial atacadista que envolva desossa de carne 
• Uso comercial atacadista que envolva adubos e fertilizantes 
• Uso comercial atacadista que envolva lubrificantes e combustíveis; 
• Uso comercial atacadista ou varejista que envolva animais de grande porte e para 

criatório; 
• Uso comercial varejista que envolva combustíveis; 
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• Oficinas mecânicas, transportadoras, lavagem e lubrificação de veículos, , aluguel de 
equipamentos e veículos de grande porte e equipamentos industriais;  

• Marmoraria, serralheria, marcenaria, galvanoplastia tornearia, retífica, e similares; 
• Cemitérios e crematórios; 
• Terminal rodoviário ou de transbordo urbano; 
 
Os empreendimentos já implantados que desenvolvem atividades na lista de atividades não 
permitidas acima, será objeto de um programa específico de monitoramento, para 
verificação do adequado controle de efluentes e de geração de cargas difusas. 
 
As diretrizes de conservação ambiental para essa zona deverão ser contempladas por 
programa complementar de coleta e afastamento de efluentes, controle e monitoramento de 
cargas difusas, controle e recuperação de processos erosivos, e monitoramento dos usos 
com elevado potencial de contaminação. 
 
Zona de Controle da Expansão Urbana – ZCEU 
 
Também está inserida integralmente na Zona Urbana, de acordo com os limites 
determinados na Lei Complementar N°107/2007, e abrange parcialmente a zona do tipo Z5. 
Compreende as áreas não ocupadas dentro do perímetro urbano, englobando os vazios 
urbanos e loteamentos em processo de licenciamento, os quais devem ser adequados em 
função dos novos requisitos de uso e ocupação. 
 
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 impermeabilização do solo. Assim, além das restrições de uso para esta área, que 
devem ser iguais àquelas listadas para Zona de Conservação e Desenvolvimento das 
Atividades Urbanas – ZCDAU, devem ser revistos também os índices urbanísticos aplicáveis 
à zona, diminuindo-se a taxa de urbanização permitida de 0,5 para 0,35 e o coeficiente de 
aproveitamento de 1 para 0,7, e aumentando a taxa de permeabilidade de 0,125 para 0,30. 
No caso de empreendimentos que observem taxas de permeabilidade de 0,40 será permita 
a elevação do coeficiente de aproveitamento por 0,9. 
 
Além disso, deve-se vincular a aprovação de novo parcelamento do solo  à implantação de 
infra-estrutura completa de saneamento básico, sendo de ônus do empreendedor implantar 
estações de recalque e coletores para transporte dos efluentes até o ponto de conexão 
indicado pela Águas Guariroba fora do limite da APA. 
 
Zona de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Agrícolas - ZCDAA 
 
Trata-se de uma área de ocupação dirigida, que engloba a zona rural da APA Lajeado, 
excetuando-se as áreas abrangidas pelas Zonas de Proteção Estratégica (ZPE). É 
constituída essencialmente de áreas ocupadas por atividades agrícolas consolidadas, 
destinadas à exploração de atividades agrossilvopastoris, loteamentos de chácaras para fins 
de lazer e o aeroporto Santa Maria. 
 
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. 
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Para essa zona, podem ser permitidos os usos para agricultura, pecuária, recomposição 
florestal, e silvicultura, excetuada a área de preservação permanente. Todos os plantios 
devem estar condicionados ao manejo e conservação do solo, de acordo com programa de 
boas práticas agrícolas integrante deste Plano de Manejo.  
 
A execução de projetos de infra-estrutura de utilidade pública fica restrita à aprovação pelo 
Conselho Gestor da APA, devendo ser submetidos a processo de licenciamento ambiental 
pelo órgão competente.  
 
Nesta zona, devem ser restritos os seguintes usos: 
 
• Extração mineral; 
• Atividade industrial; 
• Disposição de resíduos domésticos ou industriais; 
• Agricultura com utilização de agrotóxicos enquadrados nas categorias toxicológicas I e 

II segundo o Decreto Federal Nº 4074/2002 
• Disposição de resíduos domésticos e industriais; 
• Suinocultura e avicultura; 
• Parcelamento do solo (loteamentos). 
 
No caso específico da agricultura e da pecuária, deve ser vedado 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 vedada também a aplicação aérea de agrotóxicos em todas as áreas com atividades 
agrícolas no interior da APA. 
 
Zona de Proteção Estratégica – ZPE 
 
Trata-se de área de proteção e recuperação, e 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.  
 
Encontram-se incluídas nessa zona todas as áreas ou formações úmidas mapeadas na APA 
do Lajeado, caso específico das veredas, buritizais, campos úmidos e planícies fluviais. 
Compreende também fragmentos de vegetação nativa situados fora de Áreas de 
Preservação Permanente, englobando, em alguns casos, áreas de remanescentes Cerrado 
e Cerradão.  
 
Nos setores da ZPE inseridos no interior da ZCDAA, a largura mínima será de 100m além 
do limite do leito maior sazonal de cursos d’água, veredas, campos úmidos ou planícies. 
Nos setores da ZPE contornados por ZCEU, essa largura mínima será de 50m. Nos setores 
da ZPE contornados ZCDAU, a largura será de 30 m, equivalente, portanto, ao estabelecido 
no Código Florestal e nas Resoluções CONAMA Nº 302/02 e 303/02. 
 
Embora as áreas de remanescentes florestais na APA do Lajeado correspondam a cerca de 
somente 10% da área total, essas formações têm conseqüentes 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. 
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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.  
 
Para esta zona, permite-se o uso para captação de água para abastecimento humano e 
animal, implantação controlada de corredores para dessedentação de animais, coleta de 
produtos não madeireiros, além de atividades recreativas e de lazer, pesca artesanal; trilhas 
ecológicas, 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.  
 
Quanto aos usos restritos, devem ser proibidos:  
 
• Exploração de madeira e/ou supressão de vegetação nativa; 
• Introdução ou plantio de espécies exóticas; 
• Extração mineral; 
• Disposição de resíduos; 
• Lançamento de efluentes domésticos ou provenientes de instalações de apoio às 

atividades agropecuárias. 
 

A agricultura e pecuária serão permitidas na ZPE, desde que fora dos limites de áreas de 
preservação permanente delimitadas conforme a legislação ambiental, e desde que 
rigorosamente observadas todas as recomendações do Programa de Boas Práticas 
Agrícolas. 
 
No entanto, todas as áreas no interior da ZPE e fora de área de preservação permanente 
ficam declaradas como zona prioritária para averbação de reserva legal. Desta forma, toda 
propriedade rural no interior da APA que represente situação regular, com relação à reserva 
legal, será incentivada a subsanar essa condição mediante averbação e recomposição de 
área no interior da ZPE. 
 
As diretrizes de conservação ambiental para essa zona deverão ser contempladas por 
programas de regularização de reservas legais, delimitação e cercamento de Áreas de 
Preservação Permanente, recuperação de Áreas de Preservação Permanente, controle e 
recuperação de processos erosivos, recuperação do reservatório e de desassoreamento de 
cursos d’água, adequação das instalações para dessedentação de animais, manejo do solo 
e de conservação de pastagens, monitoramento da qualidade da água e das vazões fluviais, 
conservação e monitoramento da fauna,  passivos ambientais, controle e monitoramento de 
cargas difusas e coleta e afastamento de efluentes. 
 
Zona de Transição Perimetral – ZTP 
 
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. 
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As áreas inseridas entre o limite hidrográfico da bacia do córrego Lajeado e o limite do 
perímetro decretado da APA ficam enquadradas na Zona de Transição Perimetral – ZTP.  
Nessas áreas não incidirá nenhuma restrição adicional a já constante na legislação 
ambiental / florestal incidente sobre a zona rural, com exceção à proibição de atividades que 
gerem lançamentos para o interior da bacia do córrego Lajeado. 
 
Todavia, registra-se que o Programa de Demarcação da APA prevê a delimitação 
topográfica precisa do limite da bacia hidrográfica e, portanto, limite também da ZTP. 
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7.0 
Programas Ambientais 
 
Em associação às diretrizes estabelecidas no Zoneamento Ambiental (Seção 6.0), são 
especificadas a seguir, as ações básicas necessárias à construção de um cenário futuro 
desejável e compatível com os objetivos e diretrizes da APA do Lajeado. 
 
As ações propostas são organizadas na forma de Programas Ambientais, os quais 
contemplam tanto a implementação de medidas de caráter administrativo e organizacional, 
bem como de ações específicas de recuperação, mitigação e monitoramento de atividades 
sobre os aspectos ambientais. Cabe ressaltar que a Concessionária Águas de Guariroba 
S.A. exercerá o importante papel de catalisador de todo o processo de implantação e 
execução dos Programas Ambientais propostos. Esta participação ocorrerá ora prestando 
apoio técnico, ora gerenciando ou promovendo incentivos financeiros como contrapartida 
para o cumprimento dos programas.      
 
Estão propostos 17 Programas Ambientais que, corretamente implantados em conjunto com 
as diretrizes estabelecidas no Zoneamento Ambiental, devem propiciar um processo de 
recuperação ambiental da APA do Lajeado, e principalmente, consolidar o desenvolvimento 
de atividades produtivas em bases sustentáveis. 
 
P1. Programa de Integração Institucional 
 
As ações que integram os Programas Ambientais constituem um modelo de gestão 
ambiental que exigirá esforços coordenados entre as instituições que estão direta ou 
indiretamente envolvidas com a gestão da APA do Lajeado. 
 
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da SEMADES e do Conselho Gestor da 
APA do Lajeado, são os responsáveis por colocar em prática o Programa de Integração 
Institucional. Este programa estabelece alternativas de cooperação técnica, parcerias e/ou 
outros instrumentos legais e administrativos com instituições ligadas às demais esferas de 
governo, além de empresas, instituições de ensino e pesquisa, organizações não-
governamentais, associações e sindicatos. 
 
O desenvolvimento desse esforço de cooperação técnica justifica-se pelo caráter técnico de 
alguns dos Programas Ambientais que integram o presente Plano de Manejo. É importante 
ressaltar que a implementação destes demandará experiências diversas e disponibilidade 
de recursos humanos especializados. Um exemplo é o caso das ações vinculadas à 
recuperação de áreas degradadas por processos erosivos, a recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente, aos projetos de conservação do solo e de recuperação de 
pastagens. O conhecimento produzido pelos estudos temáticos que integram o Plano de 
Manejo, não esgota a necessidade de detalhamento dos atributos ambientais locais. 
 
Considerando a abrangência de um Plano de Manejo, 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; 
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• UNIDERP - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal; 
• Concessionária Águas de Guariroba S.A.; 
• 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; 
 
P2. Programa de Fiscalização 
 
O objetivo do Programa de Fiscalização é instituir um sistema de fiscalização regular no 
âmbito da APA. Para tanto, um Colegiado Gestor terá por função deliberar e planejar sobre 
a fiscalização das atividades e demais programas a serem desenvolvidos na APA do 
Lajeado.  
 
Este Colegiado deve ser formado por membros da Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Policia Ambiental e Concessionária Águas de 
Guariroba.  
 
A cada órgão 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. 
 
Para que a fiscalização seja coordenada e efetiva será necessário a criação de um Estatuto 
para Colegiado Gestor estabelecendo as freqüências de visitas na área da APA, além de 
reuniões regulares para acompanhamento do processo. 
 
P3. Programa de Demarcação da APA do Lajeado 
 
O objetivo do Programa de Demarcação da APA do Lajeado é delimitar, através de 
atividades topográficas, o limite preciso do contorno da APA. 
 
Essa atividade definirá a localização exata da Bacia Hidrográfica, delimitando com precisão 
a faixa da Zona de Transição Perimetral (ZTP). 
 
P4. Programa de Estruturação Econômico-financeira 
 
De modo complementar ao Programa de Integração Institucional, o Programa de 
Estruturação Econômico-financeira objetiva viabilizar os recursos financeiros necessários à 
implementação das ações de recuperação e gestão indicadas no presente Plano de Manejo. 
 
Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental, bem 
como os de  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. 
 
Tanto a SEMADES como o Conselho Gestor deverão assumir a condução do Programa de 
Estruturação Econômico-financeira através da formulação de projetos e propostas de 
financiamento. De modo complementar, deverão assessorar os proprietários rurais na 
elaboração de projetos de recuperação ambiental e de práticas agropecuárias sustentáveis 
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em suas respectivas propriedades. 
 
A obtenção de recursos financeiros, inclusive a fundo perdido, deverá ser pleiteada junto as 
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. 
 
O Anexo 8 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 
 
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.  
 
Não há, no entanto, um levantamento detalhado da situação das propriedades da APA do 
Lajeado com relação à averbação da Reserva Legal conforme o estabelecido no Código 
Florestal. Nesse sentido, o Conselho Gestor da APA deverá coordenar o 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 as funções de manutenção da cobertura 
vegetal nativa, demandando a implementação de projetos de enriquecimento e 
recomposição florestal. 
 
Feito o diagnóstico, a SEMADES e o Conselho Gestor, em parceria com o Ministério 
Público, deverão promover entendimentos com os proprietários rurais objetivando a 
regularização. Os proprietários deverão ser incentivados a regularizar a averbação em áreas 
de condomínio dentro dos limites da ZPE, fora dos limites da APP. A Concessionária Águas 
de Guariroba S.A. poderá prestar apoio técnico para catalizar este processo. 
 
Nessa perspectiva, os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) configuram um 
instrumento para a implementação desse Programa. 
 
P6. Programa de Delimitação e Cercamento de Áreas de Preservação Permanente 
 
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”. 
 
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 
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de Preservação Permanente ao longo dessas formações devem apresentar uma faixa 
mínima de 50 metros a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 
 
Atualmente, uma parcela da Área de Preservação Permanente na APA encontra-se 
ocupada por pastagens cultivadas. Esses espaços encontram-se ainda impactados pelo 
acesso do gado aos cursos d’água, que potencialmente provocam o desencadeamento de 
processos erosivos. 
 
Objetivando 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. 
 
O acesso do gado para dessedentação poderá ser mantido, desde que de forma controlada, 
em conformidade com o “Programa de Boas Práticas Agrícolas, Controle e Recuperação de 
Processos Erosivos”, cabendo à SEMADES a fiscalização e verificação de situações 
inadequadas. Neste caso é necessário um programa de incentivo, com contrapartida 
financeira, para que os proprietários sintam-se estimulados a adequação de suas 
propriedades.  
 
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. 
 
P7. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente 
 
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 (P4), que possibilitará a médio e longo prazo, a 
recuperação parcial ou mesmo total de alguns desses espaços. 
 
Todavia, efetivamente a recuperação das Áreas de Preservação Permanente deverá ser 
objeto de um amplo programa que contemplará principalmente a recomposição vegetal 
através de plantios de espécies nativas. A expansão de 100 metros de APP, objetivando a 
regeneração natural é outra estratégia de recuperação, especialmente para 
restabelecimento de alguns corredores ecológicos no entorno dos corpos d’água. 
 
Para tanto, os proprietários rurais de forma individual ou associada, com apoio da 
SEMADES e do Conselho Gestor da APA, deverão assumir a responsabilidade pela 
recomposição vegetal das Áreas de Preservação Permanente e de sua expansão. Neste 
caso a existência de um programa de incentivo, com contrapartida financeira, também é 
importante para que os proprietários sintam-se estimulados a adequação de suas 
propriedades.  
 
Tendo em vista as características das áreas impactadas pela pecuária, pressupõe-se a 
aplicação de técnicas de recomposição vegetal amplamente utilizadas no Brasil, em 
especial as que consideram o modelo sucessional. Através deste modelo 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. 
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A recomposição das Áreas de Preservação Permanente e da proposta de sua expansão 
possibilitará a ampliação da função dessas áreas para o fluxo gênico. Atualmente, mesmo 
com áreas de degradação observadas, 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. 
 
A implementação do Programa deverá ocorrer mediante a formulação de projetos de 
recomposição vegetal aprovados pela SEMADES, que acompanhará a implementação e o 
monitoramento pelo prazo mínimo de 2 anos. 
 
O Anexo 9 relaciona um conjunto de espécies nativas indicadas, preliminarmente, para a 
recomposição vegetal proposta pelo presente Programa. 
 
P8. Programa de Boas Práticas Agrícolas  
 
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 contempladas 
com as boas práticas agrícolas, que inclui também o acesso do gado para dessedentação, 
entre outros. 
 
Para o Controle e Recuperação de Processos Erosivos deverão ser iniciados os 
cadastramentos e a avaliação das feições erosivas que demandam intervenções 
específicas.  
 
Somente a avaliação individualizada indicará o tipo de intervenção necessária a 
recuperação da área, devendo ser adotado o mesmo procedimento para as áreas urbana e 
rural. A Concessionária Águas de Guariroba S.A. deverá fiscalizar 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, 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 

 
As boas práticas agrícolas, por sua vez, incorporam o controle no uso de agrotóxicos, o 
manejo do solo e a conservação de pastagens, além do controle de impactos da 
dessedentação do gado sobre as Áreas de Preservação Permanente, e área expadida. 
 

Utilização de agrotóxicos 
 
O controle efetivo do uso de agrotóxicos é de difícil execução, por isso trata-se de um 
tópico de desenvolvimento contínuo sob responsabilidade da SEMADES, que 
fiscalizará utilização de agrotóxicos de acordo com as restrições estabelecidas no 
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zoneamento, ou seja, de 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. 
 
Para facilitar a execução deste tópico, a SEMADES e o Conselho Gestor da APA 
deverão estabelecer em parceria com os proprietários, procedimentos específicos de 
fiscalização. Esses procedimentos deverão garantir aos fiscais da SEMADES, 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 
 
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 
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 SEMADES 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. 
 
No que se refere propriamente a conservação do solo, o terraceamento constitui talvez 
a principal e mais eficiente prática, possibilitando o controle do escoamento superficial 
e a prevenção a erosão. 
 
Existem diversos tipos de terraço, 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, devendo-se considerar inclusive 
alternativas ao terraceamento. 
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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, ficando a cargo da SEMADES  
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 SEMADES 
e os proprietários da área, analisadas individualmente, por propriedade. 
 
Desta maneira, a SEMADES e o Conselho Gestor 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. 

 
P9. Programa de Recuperação, Conservação e Restrições à Implantação de Estradas 
Vicinais 
 
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. 
 
Nesse sentido, as ações de recuperação e conservação já desenvolvidas pela Prefeitura 
deverão ser intensificadas, mantendo as condições adequadas a circulação de pessoas, 
bens e mercadorias, mas também garantindo um sistema viário sustentável. 
 
Nesse sentido, a SEMADES desenvolverá um diagnóstico inicial das condições das 
estradas e dos pontos críticos ou potencializadores de processos erosivos, que 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. 
 
A equipe da SEMADES inspecionará extensivamente as estradas da APA semestralmente, 
sempre antes e após o período chuvoso. 
 
A SEMADES deverá ainda, verificar eventuais situações em que o traçado das estradas 
constitui fator gerador de impactos sobre as Áreas de Preservação Permanente, por 
exemplo, devendo-se avaliar a viabilidade de adequações geométricas e de correção do 
traçado. 
 
P10. Programa de Educação Ambiental 
 
A SEMADES 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. Ações 
direcionadas à comunidade em geral (consumidores de água) são também estratégicas para 
o desenvolvimento de uma consciência ambiental e de uma participação pró-ativa na gestão 
da APA. 
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Dentre os temas que poderão ser abordados nessas campanhas, destacam-se os 
seguintes: 
 

• importância da preservação dos recursos hídricos; 
• histórico da criação da APA e seus objetivos; 
• a importância dos espaços protegidos em termos ambientais, sócio-culturais, 

históricos e econômicos; 
• os valores ambientais protegidos pela APA; 
• as normas estabelecidas para as zonas; 
• informação sobre as pesquisas desenvolvidas na APA, suas funções e objetivos; 
• os meios de participação da comunidade nas atividades de proteção. 

 
Especificamente para os proprietários rurais e 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 e das Áreas 
de Preservação Permanente e sua área expandida. 
 
Na promoção de campanhas de educação ambiental, a SEMADES atuará preferencialmente 
em parceria com outras instituições locais. 
 
Complementarmente, objetivando compatibilizar as manifestações religiosas com os demais 
usos da água, no âmbito do Programa de Educação Ambiental deverão ser executadas 
ações específicas com os grupos que realizam rituais religiosos junto aos corpos d’água que 
drenam a APA do Lajeado. 
 
P11. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água superficial, do Lençol freático e 
das Vazões Fluviais 
 
O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, do Lençol freático e das Vazões é 
justificado pela necessidade de controle e prevenção de impactos na qualidade das águas 
da APA do Lajeado. 
 
Na prática, 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 e a APA do Lajeado. Assim, a médio e longo prazo, 
as informações geradas serão de utilidade para a gestão ambiental da unidade, servindo de 
referência para a ativação de medidas corretivas. 
 
O monitoramento deverá apresentar periodicidade semestral, contemplando uma campanha 
de amostragem no período chuvoso e outra campanha durante a estação seca. 
 
Sugere-se o monitoramento dos pontos amostrados na linha base do presente Plano de 
Manejo, abrangendo tanto as águas superficiais e 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; 
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• 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 

 
P12. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 
 
O Programa de Monitoramento da Fauna visa detalhar a caracterização da riqueza de 
vertebrados terrestres e aquáticos presentes na área de influência direta da APA do 
Lajeado. O Programa focará os grupos da herpetofauna (répteis e anfíbios), ornitofauna e 
mastofauna, que incluirá os mamíferos de médio e grande porte. As áreas prioritárias para o 
estudo a longo prazo correspondem aos fragmentos conectados e preservados na APA, 
bem como corredores associados às formações úmidas dos fundos de vale. Já em relação à 
fauna aquática, o programa deve monitorar as espécies já introduzidas no sistema e impedir 
a introdução de novas espécies exóticas no mesmo. 
 
Os objetivos gerais do programa são: 
 
• Caracterizar a região quanto a biodiversidade de todos os grupos acima citados; 
• Identificar espécies com potencial para a indicação da qualidade de habitat na área da 

APA; 
• Monitorar as espécies mais susceptíveis às alterações ambientais; 
• Estabelecer estratégias de conservação e, quando pertinentes, ações de manejo; 
• Monitorar a abundância das espécies exóticas já existentes nos corpos de água da 

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

 
O escopo 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; 
• 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); 
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• Proposição de medidas para conservação das espécies estudadas e ações de manejo 
(fauna terrestre e aquática). 

 
P13. Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais  
 
O Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais visa indicar os passivos críticos 
existentes na APA do Lajeado. O programa prioriza a avaliação da relação dos impactos da 
área com as alterações que decorrem dos diferentes modos de uso e ocupação da mesma. 
As caracterizações dos passivos deverão considerar o tipo de passivo, 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. 
 
A atribuição neste caso é dos proprietários, com supervisão e apoio técnico da 
Concessionária Águas de Guariroba S.A. e SEMADES. 
 
Um inventário preliminar dos passivos ambientais existentes na área de proteção ambiental 
dos mananciais do córrego Lajeado está apresentado no Anexo 10 deste documento. 
 Os objetivos gerais do programa são: 
 
• Caracterizar  e indicar os passivos ambientais mais frequentes na APA; 
• Aplicar os procedimentos necessários à recuperação e/ou estabilização do local 
 
O escopo de trabalho desse Programa compreende as seguintes atividades:  

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

 
P14. Programa de Contenção da Expansão Urbana 
 
O Programa de Contenção da Expansão Urbana visa monitorar e conter o avanço da Zona 
de Controle da Expansão Urbana (ZCEU) para a Zona de Conservação e Desenvolvimento 
das Atividades Agrícolas (ZCDAA). Através da criação de uma comissão de monitoramento, 
formada por membros da equipe da SEMADES e SEMUR, além de analisar os processos 
de licenciamento de novos loteamentos e obras propostos para a área, tem como objetivo 
fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições impostas ao uso e aplicação dos novos 
índices urbanísticos. 
 
Assim, o Programa consiste em: 
 

1. Análise de projetos de loteamentos e obras propostos para a área; 
2. Monitoramento do avanço da urbanização nas áreas de vazio urbano; 
3. Fiscalização do cumprimento dos requisitos impostos pelo zoneamento ambiental; 
4. Fiscalização da interferência de eventuais obras de corte e aterro em áreas de 

preservação permanente; 
 
Além disso, dentro do processo de análise e licenciamento de novos empreendimentos na 
ZCEU, deve fornecer as orientações necessárias quanto a: 
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1. Otimização dos viários projetos internos e de ligação para cada parcelamento 
aprovado;  

2. Otimização de projetos de terraplenagem e balanceamento de volumes de corte e 
aterro, 

3.  Ajuste dos projetos de drenagem de águas pluviais aprovando a localização dos 
pontos de lançamento 

4. Incorporação de dispositivos de retenção de cargas difusas nos projetos de 
drenagem fluvial 

 
Implantação de sistema de retenção de águas para áreas impermeabilizadas internas de 
cada parcelamento. 
 
P15. Programa de Gestão de Efluentes 
 
O gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes constitui-se em uma prática fundamental 
para a maioria das organizações que implementam sistemas de gestão ambiental. 
 
O Programa de Gestão de Efluentes tem como objetivo geral garantir que não ocorra 
contaminação por efluentes gerados tanto na área urbana como na rural. Para tanto, é 
imprescindível que se faça a identificação e a caracterização dos contaminantes que 
possam ser enviados para a rede, bem como a sinalização dos riscos em relação a 
toxicidade e inflamabilidade. 
 
Ressalta-se que o despejo dos efluentes deve 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 SEMADES, 
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: 
 

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 deve ser feita periodicamente 
por empresas autorizadas. 
 
Ainda para a área urbana, deve ser criado um Subprograma de Gestão de Efluentes 
Industriais, específico para o tratamento dos resíduos provenientes dessa atividade. 
 
Já para a Zona Rural, além do sistema de fossas, que deve ser controlado também 
periodicamnte por empresas autorizadas, deve ser criado um Subprograma de Gestão de 
Efluentes e Resíduos Agropecuários, voltado exclusivamente para a coleta e disposição 
adequada dos resíduos resultantes das atividades agrossilvopastoris. 
 
P16. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas 
 
Carga de poluição difusa é toda carga de poluição depositada sobre as superfícies e 
presente na atmosfera que é carregada para os corpos d´água, durante os eventos 
chuvosos. Seu lançamento não é contínuo e suas cargas são transportadas em longas 
distâncias, o que inviabiliza afirmar exatamente sua origem. 

A poluição difusa é um fenômeno aleatório, bem como a precipitação responsável pelo seu 
transporte. Para quantificação deste evento deve ser aplicado um índice denominado 
“Concentração Média do Evento (CME)”, que é internacional e tem sido referenciado com 
freqüência para este tipo de poluição. A CME é a concentração média ponderada pelo 
escoamento, a qual fornece uma estimativa do total de poluente distribuído pelo volume total 
escoado.  

O Programa de Monitoramento de Cargas Difusas tem como objetivo garantir que as 
poluições difusas ocorrentes na bacia não tenham incremento nas suas concentrações.  
 
Constitui-se em mecanismo permanente de avaliação e deverá envolver: 
 

1. Monitoramento a ser realizado no tempo seco e no tempo úmido, 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 nas épocas úmidas, 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.  

3. Instalação de limnígrafos de pressão para registrar as cotas que foram 
transformadas em vazão através da curva-chave do rio. 

 
Os parâmetros analisados devem ser: 
 
• 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); 
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• 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 o 
que permitirá o acompanhamento e controle da poluição difusa nas áreas da APA.  
 
P17 –Programa de Monitoramento dos Usos com Elevado Potencial de Contaminação 
 
Em função das novas restrições de uso impostas pelo zoneamento ambiental, alguns 
empreendimentos localizados nas zonas de conservação e desenvolvimento de atividades 
urbanas e rurais deverão ser readequados dentro de prazos previamente estabelecidos. 
  
O monitoramento desse processo deverá ficar a cargo da SEMADES, que, através da 
constituição de uma câmara técnica, fiscalizará o cumprimento dos requisitos básicos para a 
readequação dos usos dentro dos prazos estabelecidos. A fiscalização 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. 
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 Programa constitui-se em mecanismo permanente de avaliação das tendências de 
crescimento do território e deverá envolver as seguintes ações: 
 

1. Acompanhamento, avaliação e proposição de ações de monitoramento territorial 
2. Geração de informações para um banco de dados integrado que subsidie o 

planejamento de ações integradas de controle da ocupação do território. 
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8.0 
Orçamento Referencial 
 
A Tabela 8.0.a consolida uma estimativa global de custos de implantação por programa 
ambiental. O detalhamento, bem como as ações de coordenação e monitoramento da 
execução dos programas constituem atribuição da SEMADES e do Conselho Gestor 
enquanto instituições envolvidas diretamente na gestão da APA do Lajeado. As duas 
instituições atuarão também, conforme previsto nos Programas P1 e P2, com o objetivo de 
estruturar parcerias que viabilizem as ações de recuperação necessárias ao cenário 
sustentável na APA. 
 
Tabela 8.0.a 
Estimativa preliminar de custos dos programas ambientais 
 

Programas 
Investimento 

Em R$ 
(em 5 anos) 

P1.   Programa de Integração Institucional - 
P2.   Programa de Fiscalização 150.000,00 
P3.   Programa de Demarcação da APA do Lajeado 20.000,00 
P4.   Programa de Estruturação Econômico-financeira - 
P5.   Programa de Regularização de Reservas Legais 450.000,00 
P6.   Programa de Delimitação e Cercamento de Áreas de Preservação Permanente 240.000,00 
P7.   Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente 150.000,00 
P8.   Programa de Boas Práticas Agrícolas 280.000,00 
P9.   Programa de Recuperação, Conservação e Restrições à Implantação de Estradas 

Vicinais 150.000,00 

P10. Programa de Educação Ambiental 500.000,00 
P11. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água superficial,  do Lençol freático  

e das Vazões Fluviais 120.000,00 

P12. Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 250.000,00 
P13. Programa de Gerenciamento de Passivos Ambientais 200.000,00 
P14. Programa de Contenção da Expansão Urbana - 
P15. Programa de Gestão de Efluentes 150.000,00 
P16. Programa de Monitoramento de Cargas Difusas 150.000,00 
P17. Programa de Monitoramento dos Usos com Elevado Potencial de Contaminação 90.000,00 
Total 2.900.000,00 
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Anexo 3 – Laudos de Análise de Água 
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Anexo 6 – Índices Urbanísticos 
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Anexo 8 – Quadro de Fontes de Financiamento 
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Anexo 9 – Espécies Nativas Indicadas para a Recuperação de Áreas 
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Anexo 10 – Passivos Ambientais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


