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RESUMO EXECUTIVO
Apresentação
As Áreas de Proteção Ambiental foram instituídas em 1981 pela Lei n° 6.902 e
regulamentadas pelo Decreto n° 99.274 de 6 de junho de 1990. Naquela época a categoria
era considerada inovadora, pois nos moldes dos parques naturais regionais franceses,
propunha a conservação dos ecossistemas em grandes áreas com características naturais
semi-alteradas, respeitando a propriedade privada, procurando reconhecer a identidade
natural e cultural de uma região.
Esta iniciativa procurava trazer a sociedade para regulamentação do uso e ocupação do
solo. Era uma das primeiras iniciativas no Brasil de orientar o uso do solo por afinidade
regional, ou seja, realizar zoneamentos baseados na compatibilização da economia com a
vocação ambiental do território, o embrião dos zoneamentos ecológico econômicos
(ICMBio, 2011).
Com a publicação da Lei 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC a Área de Proteção Ambiental é conceituada como:
“uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos ,bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais”.
As APAs são criadas com diferentes objetivos de destaque no planejamento biorregional,
tais como:
• Proteção de mananciais
• Proteção de espécies
• Zona de amortecimento de Parque
• Gestão biorregional
• Ordenamento territorial
• Controle da ocupação desordenada
• Proteção da paisagem.
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Para promover uma adequada gestão pautada nos objetivos primários de sua criação toda
Unidade de Conservação deve ter um Plano de Manejo como documento balizador.
Segundo o art. 2º do SNUC o Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação:
“...é um documento técnico mediante o qual, com fundamentos 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”.
Dentro deste panorama de prioridades de instrumentos de gestão, considerando a
premência de elaboração dos planos de manejo das unidades desta categoria,
principalmente nas esferas de gestão estadual e municipal, Mato Grosso do Sul tomou a
iniciativa de elaborar um roteiro para elaboração de planos de manejo para atender de
forma prática, objetiva e focada na realidade institucional e de gestão das Unidades de
Conservação estaduais e municipais. Neste cenário, o presente Plano de Manejo foi
elaborado seguindo o Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das
Unidades de Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul (Longo & Torrecilha, 2015).
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA APA MUNICIPAL SETE QUEDAS DO RIO VERDE
A Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Sete Quedas do Rio Verde, em Rio Verde
de Mato Grosso possui uma área de 18.825,4671 hectares, numa micro bacia com área
aproximada de 22.000 hectares. Os 4.000 hectares restantes não integram os limites da
Unidade de Conservação, pois se localizam no perímetro urbano do município. A APA foi
criada através de Decreto Municipal n° 800 de 18 de abril de 2005, com o objetivo de
promover a proteção da paisagem de grande valor natural e cênico, a bacia hidrográfica do
rio Verde e sua diversidade. A sua criação foi incentivada pelos benefícios do ICMS
Ecológico, principal ferramenta indutora da criação das Unidades de Conservação
municipais. O processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal Sete Quedas
do Rio Verde em conformidade com o Roteiro Metodológico está fundamentado num
processo contínuo que envolve essencialmente três passos:
1.

Preparação do Plano de Manejo;

2.

Implementação do Plano;

3.

Monitoramento e Revisão do Plano.
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Neste contexto o atual processo de planejamento pode ser segmentado em passos
detalhados em cada capítulo que compõe a estrutura do Plano em três encartes:
1.

Caracterização Geral da UC;

2.

Diagnóstico da UC e

3.

Planejamento da UC.

A construção do Plano de Manejo seguiu os seguintes passos e competências setoriais para
a consolidação dos três encartes (veja Quadros 1, 2 e 3):
Quadro 1 – Etapas de Elaboração do Encarte I.
Atividades
Estruturação
Equipe
Planejamento

Descrição da Atividade
de
de

Órgão Gestor da Unidade de Conservação define
equipe institucional de execução do Plano de
Manejo.

Identificação
de
objetivos de manejo
da Unidade

Os objetivos de manejo que foram previamente
definidos no ato de criação da UC devem ser
reavaliados para confirmação de seu significado
e avaliar se novos objetivos devem ser
destacados para o início da elaboração do Plano.

Formação de Equipe
Técnica

Equipe de planejamento avalia com base nos
recursos financeiros e humanos disponíveis a
contratação de equipe para elaboração do plano,
elabora Termos de Referência e formaliza as
contratações.

Levantamento
preliminar de campo
para reconhecimento
da UC

Equipe de planejamento e Equipe Técnica
realiza um diagnóstico preliminar da unidade
para
definir
aspectos
logísticos
e
metodológicos do diagnóstico da UC.

Levantamento
de
informações
disponíveis sobre a
UC e seu entorno

Equipe de Planejamento e Equipe Técnica reúne
informações disponíveis sobre a UC e seu
entorno e definem cronograma de execução.

Divulgar a elaboração
do Plano

Informar ao Conselho Gestor e Comunidade
diretamente envolvida o início da elaboração do
plano e definir formas de participação dos
conselheiros.

Levantamento
de
dados
para
elaboração
do
Encarte I – Aspectos
Gerais da UC

Equipe
Técnica
realiza
levantamento
bibliográfico e mapas acerca da UC e sua
contextualização nas esferas federal, estadual e
municipal, quando couber, para confecção do
Encarte I.

Resultados
Equipe formalizada.
Definição de objetivos de
manejo da UC.
Recursos financeiros
humanos,

e

Cronograma com área de
abrangência.
Abordagem e estruturas
organizacionais formadas
com detalhamento das
atribuições de cada grupo
e membros das equipes.

Encarte I
Aspectos Gerais da UC
elaborado

Adaptado do Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de
Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul (Longo & Torrecilha, 2015).
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Quadro 2. Etapas de Consolidação do Diagnóstico e Encarte II.
Atividade

Descrição da Atividade

Produtos Esperados

Detalhamento
Metodológico

A equipe técnica contratada irá
detalhar a metodologia de campo
(definição dos sítios amostrais,
coleta de dados espaciais e
construção de uma base de dados
em Sistema de Informação
Geográfica,
estratégias
de
levantamentos de campo, dados
primários da paisagem, de natureza
biológica,
ecológica,
sócio
econômico e cultural.

Metodologia definida incluindo
abordagem,
nível
de
detalhamento, organização das
informações,
escala
de
mapeamentos, cronograma de
atividades e recursos humanos
para cada tema de levantamentos.

Levantamento de dados
secundários

Levantamentos
de
dados
bibliográficos acerca dos aspectos
físicos,
biológicos
e
socioeconômicos
e
históricoculturais da UC. São aprofundados
os temas identificados na Etapa 1 –
Organização do Planejamento.

Dados secundários da
levantados e consolidados.

Levantamento de dados
primários

Realização de expedições de
campo para obtenção de dados dos
aspectos físicos, biológicos e
socioeconômicos da UC.

Dados primários levantados e
validados.

Análise
dos
dados
previamente coletados

Equipe Técnica irá tabular e
analisar os dados com uma
abordagem integrada

Relatórios
Temáticos
Consolidados; Banco de Dados
Sistematizado.

Oficina de Planejamento
Participativo

Realizar Reuniões técnicas ou
Oficina
Participativa
com
representantes
locais
para
apresentação dos dados

Diagnóstico validado.

Consolidação
Diagnóstico

Elaboração pela equipe técnica do
Diagnóstico Consolidado da UC

do

UC

Encarte II - Diagnóstico da UC
elaborado.

Adaptado do Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de
Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul (Longo & Torrecilha, 2015).
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Quadro 3. Descrição das atividades e os produtos desta etapa – Elaboração e consolidação do
Encarte III.
Atividade
Descrição da Atividade
Produtos Esperados
Reunião de Planejamento da Equipe
Técnica
define
Etapa III
metodologia e estratégias a serem
utilizadas para o Zoneamento.

Estratégias e Metodologias de
Planejamento definidas.

Elaboração preliminar
Zoneamento

Zoneamento
elaborado.

do Com base numa análise integrada
da paisagem a equipe técnica
com o apoio da Equipe de
Planejamento
elabora
o
Zoneamento preliminar da UC.

Oficina Participativa com Construção da missão e da visão
aplicação da metodologia de futuro da UC.
FOFA
Definição
dos
objetivos
específicos do Plano de Manejo.

Preliminar

Missão e visão, objetivos do
Plano, Zoneamento e programas
de manejo elaborados.

Consolidação do zoneamento da
UC.
Identificação e construção dos
programas de manejo.
Consolidação dos produtos
da etapa e elaboração do
Encarte III do Plano de
Manejo

A Equipe Técnica consolidará
todas as informações, definições
e diretrizes resultantes da etapa
III.

Encarte III
Planejamento da UC
Elaborado

Adaptado do Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de
Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul (Longo & Torrecilha, 2015).
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Quadro 4. Ficha Técnica da Unidade de Conservação.
Nome da Unidade
Unidade
Gestora/Executora
Endereço da sede

Área de Proteção Ambiental Municipal Sete Quedas do Rio Verde
Conselho Gestor da APA
Prefeitura Municipal de Rio Verde do Mato Grosso

E-mail

(67) 3246-8200
meioambienterv@hotmail.com

Rádio Frequência

-

Superfície

18.825,4671 hectares
56.299,06 m

Telefone

Perímetro

Rio Verde de Mato Grosso
Limites
Ao Norte: Município de Coxim
Municípios
Abrangidos

Ao Sul: Municípios de Aquidauana e Rio Negro
Ao Leste: Município de São Gabriel do Oeste
Ao Oeste: Municípios de Aquidauana e Corumbá
Bioma

Bioma e Ecossistemas

Cerrado

Educação Ambiental
Atividades
Desenvolvidas

Ecossistemas
Formações Florestais: mata ciliar,
mata de galeria, Floresta Estacional
Semidecidual e Cerradão.
Formações Savânicas: Cerrado
sentido restrito, vereda.
Formações Campestres: campo
sujo e campo limpo.
Não disciplinada

Fiscalização

Não disciplinada

Pesquisa
Potenciais Atividades de Uso
Público

Não disciplinada
Turismo de Natureza e Pesca

Localização e Acesso à UC
A APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde pode ser acessada em sua porção sul e oeste
a partir do município de Rio Verde de Mato Grosso pela rodovia pavimentada MS 427,
derivada da BR 163, no perímetro urbano. A MS 427 atravessa a APA no sentido lesteoeste por cerca de 15 km e possibilita acessar as propriedades rurais da região, ranchos,
pousadas e as formações vegetacionais da margem direita e nascentes do rio Verde e
afluentes.
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A parte norte da UC pode ser acessada a partir da BR 163, cerca de 2,5 km da intersecção
da MS 427, sentido norte, onde deve ser feita a conversão à esquerda para acessar a estrada
para a Serra do Pindaivão, no limite norte da APA. Nesta mesma estrada percorrer cerca de
6,5 km e virar à esquerda em estrada vicinal e, acompanhando o limite da APA por cerca
de 15 km, sentido oeste, dá acesso às propriedades rurais da região localizadas na margem
esquerda do rio Verde, suas nascentes, matas e afluentes. (Figura 1).

Figura 1. Mapa de Localização e Acesso da UC.
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Histórico de Criação, Planejamento e Gestão da UC
A micro bacia do rio Verde tem uma grande importância histórica e turística do ponto de
vista regional a qual se concretizou nas políticas públicas ambientais a partir do Plano de
Conservação da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP, 1998) com a indicação desta região
como prioritária a conservação da biodiversidade no MS pelo seu valor paisagístico e
turístico. No entanto a micro bacia do rio Verde sofreu degradação sistemática
principalmente nas décadas de 80 e 90 decorrentes do uso inadequado do solo. Nos últimos
anos, intenso trabalho de restauração das pastagens, e modernização do manejo dos solos
promoveu uma recuperação significativa da micro bacia, proporcionando uma otimização
dos valores estéticos, turísticos e naturais da região.
A região de Rio Verde de Mato Grosso, portanto tem um histórico de ocupação do solo
voltado para a produção agropecuária, entretanto em áreas de Cerrado dessa bacia ainda
encontramos porções preservadas que são importantes remanescentes de biodiversidade
pouco conhecidos e bastante ameaçados.
A Unidade de Conservação APA Sete Quedas do Rio Verde foi criada com a publicação
do Decreto Municipal N 0800 de 28 de abril de 2005, pela Prefeitura Municipal de Rio
Verde de Mato Grosso. A Unidade abrange uma área de 18.825 ha, totalmente inserida nos
limites do município. Esta Unidade de Conservação Municipal tem o objetivo de proteger
o conjunto paisagístico e ecológico das cachoeiras do rio Verde e os córregos formadores
da micro bacia, além de promover o ordenamento do uso e ocupação do solo da região,
viabilizar sua utilização para fins de educação ambiental, recreação e turismo em contato
com a natureza.
A criação da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde é uma ação estratégica para aliar a
conservação da rica biodiversidade do Cerrado Sul-Mato-Grossense com a conservação
dos recursos hídricos locais e a produção em bases sustentáveis. Essas vertentes da
Unidade de Conservação possibilitam atividades turísticas em seus domínios, bem como
conciliar as atividades produtivas com a utilização racional dos recursos naturais, com
ênfase à recuperação das áreas degradadas e conectividade dos remanescentes florestais.
A APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde integra um importante mosaico de UCs no
Estado de Mato Grosso do Sul, garantindo a conectividade entre áreas estratégicas para
conservação da beleza cênica e biodiversidade local. Forma ainda, importante conexão
entre o Planalto e a Planície pantaneira, através da sub bacia do rio Verde e tributários,
14
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conectando essas áreas por meio das matas ripárias e fragmentos florestais facilitando o
fluxo gênico de espécies da fauna e flora dos biomas Cerrado e Pantanal.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA UC
Enfoque Internacional: Análise da Unidade de Conservação frente à sua inserção na
Reserva da Biosfera
Reserva da Biosfera do Pantanal
A partir de uma proposta apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e
aprovada pela Comissão Internacional do Programa “O Homem e a Biosfera” em Paris, a
Reserva da Biosfera do Pantanal foi declarada pela UNESCO em 9 de novembro de 2000.
Com cerca de 25 milhões de hectares, abrange a planície pantaneira e os afluentes do alto
rio Paraguai, nos planaltos e serras circundantes. Estende-se pelos Estados de Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul (UNESCO, 2005).
A APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde integra a zona núcleo da Reserva da
Biosfera do Pantanal (Figura 2 a seguir), apesar de conceitualmente não atingir os
objetivos primários de proteção da biodiversidade por ser uma Unidade de Uso
Sustentável.
Estas zonas são áreas chave para conservação da biodiversidade, uma vez que constituem o
eixo de integração dos corredores ecológicos e conectam habitats importantes como
redutos da Biodiversidade. Neste caso, por ser uma Unidade de Uso Sustentável, a
proteção de remanescentes através das APPs e reservas legais constitui-se uma estratégia
importante de consolidação do conceito da Reserva da Biosfera, inclusive porque esta APA
exerce importante função ecológica, sendo um dos eixos que interligam os Biomas
Pantanal – Cerrado.
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Figura 2. – Reserva da Biosfera do Pantanal. Fonte: MMA.
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Enfoque Nacional
O Brasil é um dos países com maior cobertura vegetal no mundo, com 62% do território
nacional, ou cerca de 530 milhões de hectares (Mha) cobertos por vegetação nativa (SAE,
2013). Desse total 40% se encontram em áreas de conservação de domínio público ou em
terras indígenas, sendo que 91% dessa fração se concentram na Amazônia e os 60%
restantes em propriedades privadas ou terras públicas ainda sem designação (SAE, 2013).
Associado a este rico patrimônio natural surgem amplas oportunidades de desenvolvimento
econômico nos setores agrossilvopastoril, extrativista, biotecnológico, de turismo
ecológico e outros. Fortalece também pesquisas e desenvolvimento de produtos
alimentícios, fármacos e fitoterápicos, provenientes de espécies nativas, agregando valor
social e econômico a conservação da biodiversidade. Entretanto, é grande a necessidade de
esforços de conservação em larga escala dessa vasta cobertura de vegetação nativa que se
encontra dispersa em fragmentos de vários tamanhos nos biomas brasileiros, com exceção
da Amazônia.
Dada a importância da conservação e do uso sustentável do seu inestimável patrimônio
natural, o Brasil assumiu compromissos, por meio da adesão a tratados internacionais,
como a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção de Áreas Úmidas
(RAMSAR). Assumiu também o compromisso no âmbito da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) de reduzir em 38% suas emissões
de gases de efeito estufa até 2020. Todos esses compromissos demandam não somente a
preservação e conservação de áreas naturais existentes, mas também a recuperação de
ecossistemas degradados.
Durante a 10ª Conferência das Partes da CDB (COP-10) realizada em 2010 na cidade de
Nagoya, Japão, foi estabelecido um conjunto de 20 metas voltadas à redução da perda de
biodiversidade em âmbito mundial, denominadas Metas de Aichi para a biodiversidade. As
Partes da CDB concordaram em trabalhar juntas para implementarem as 20 metas até
2020. Dentre elas, as metas 14 e 15 objetivam aumentar os benefícios da biodiversidade e
dos serviços ecossistêmicos por meio da recuperação de ecossistemas degradados.
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O Brasil teve um papel decisivo na definição e aprovação das Metas de Aichi e agora
pretende exercer um papel de liderança na sua implantação. Em 2013 o Governo
Brasileiro, atendendo à solicitação da CDB estabeleceu as Metas Nacionais de
Biodiversidade para 2020. A Resolução CONABIO nº 6, de 3 de setembro de 2013, dispõe
sobre as metas nacionais e propõe princípios para seu cumprimento. Dentre as metas
assumidas relacionadas à conservação e recuperação dos ecossistemas brasileiros
destacamos:
Meta Nacional 11: Até 2020 serão conservadas, por meio de Unidades de Conservação
previstas na Lei do SNUC e outras categorias de áreas oficialmente protegidas como Áreas
de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (RL) e terras indígenas com
vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada uma das demais regiões
biogeográficas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, principalmente áreas de
especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e
respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva e equitativa, visando garantir a
interligação, interação e representação ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais
amplas.

Áreas Prioritárias para Conservação dos Biomas Brasileiro
Um dos maiores desafios para os gestores ambientais é o estabelecimento de prioridades
para a conservação da biodiversidade dos biomas brasileiros. Por isso, o Ministério do
Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira “Avaliação e Identificação das
Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas Brasileiros”. No final do
processo foram definidas 900 áreas, estabelecidas pelo Decreto nº 5.092, de 24 de maio de
2004, e instituídas pela Portaria MMA n° 126, de 27 de maio de 2004 (MMA, 2006).
Na atualização das Áreas Prioritárias a metodologia incorporou os princípios de
planejamento sistemático para conservação e seus critérios básicos (representatividade,
persistência e vulnerabilidade dos ambientes), priorizando o processo participativo de
negociação e formação de consenso. Estas Áreas Prioritárias atualizadas, instituídas pela
Portaria MMA nº 09, de 23 de janeiro de 2007, tem sido aplicada na orientação de políticas
públicas.
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Foram indicadas 431 áreas prioritárias no Cerrado, sendo 181 áreas protegidas e 250 áreas
novas, o que representa um incremento substancial em relação às 68 áreas propostas em
1998.
A APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde integra os limites das Áreas Prioritárias e
classificada como extremamente alta quanto a importância de ações de conservação
(Figura 3).

Figura 3. Áreas prioritárias para a conservação – Bioma Cerrado - Pantanal. Fonte: MMA (2007).
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Cenário Estadual
Fazendo uma análise global da situação do Estado em termos de consolidação de um
Sistema, pode-se observar que a distribuição geográfica ainda apresenta lacunas, pois
somente uma Unidade de Conservação está localizada na bacia do rio Paraná,
representando os poucos remanescentes de Cerrado e Floresta Estacional da porção
oriental do estado, região que sofreu as maiores descaracterizações e antropismos do
processo de colonização do MS, além da presença de poucas RPPNs nessa região. Critérios
relacionados a representatividade tais como riqueza de espécies, diversidade funcional,
endemismos, diversidade filogenética, diversidade de habitats precisam ser contemplados
na evolução e consolidação do sistema.
Atualmente, integram no território do estado 27 Unidades de Conservação de Proteção
Integral (três sob jurisdição federal, oito sob jurisdição estadual e 16 municipais),
totalizando uma superfície de 567.352,60 hectares, que representam 1,59% da sua
superfície protegida por UCs. Acrescidas das RPPN (39 estaduais e 12 federais)
conceitualmente reconhecidas como de Proteção Integral, o esta totaliza 1,99% da sua área
com unidades deste grupo de UCs mais restritivo. Das categorias de Uso Sustentável, MS
possui 39 Unidades de Conservação (uma federal, três estaduais e 36 municipais)
abrangendo 4.077.393 hectares, que representam 11,42% de superfície protegida por
Unidades de Conservação deste grupo, predominantemente da categoria Áreas de Proteção
Ambiental, sendo na sua grande maioria da esfera municipal (Quadros 5, 6 e 7).
Destaca-se que o governo estadual contribui com 0,53% da sua superfície com UCs de
proteção integral e os municípios com 0,79% (Quadro 5). Este quadro expressa uma
inversão de competências, pois o Estado atualmente contribui com as menores
porcentagens com UCs nos grupos de Proteção Integral e no grupo de Uso Sustentável
(Figura 4). Quando analisamos ainda o Quadro 5, observa-se uma concentração muito
grande em termos de superfície de Unidades do grupo de Uso Sustentável, principalmente
na esfera municipal (11,63%).
Neste caso, a esfera estadual mantém uma proporcionalidade entre Unidades do grupo de
Proteção Integral e Uso Sustentável, apesar da superfície ainda ser muito pequena, pois
totaliza somente 0,7% do Estado com Unidades de Conservação. Na esfera federal a
contribuição é de 0,26% com UCs de proteção integral e 2% com UCs de uso sustentável.
Portanto, agregando as UCs das três esferas de gestão, o estado totaliza uma superfície de
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15,69% protegido com unidades de conservação. Esta superfície total protegida encontrase próximo das metas do país (17%) para atingir os objetivos de conservação firmados na
última reunião das partes da Convenção da Biodiversidade (CDB) – Metas de Aichi – 2010
– 2020.

Figura 4. Mapa das Unidades de Conservação e biomas de Mato Grosso do Sul. Fonte: IMASUL
(2016).
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No entanto, as Metas Nacionais também têm como objetivo dar representatividade,
complementariedade e eficiência de gestão ao Sistema de Unidades de Conservação. Neste
sentido, os desafios são muitos, pois o sistema é desequilibrado, tanto em termos de esfera
de gestão (nacional, estadual e municipal), complementariedade entre as categorias de
manejo e objetivos de conservação e também quanto a representatividade biológica e
capacidade institucional de gestão das UCs existentes.
Considerando-se ainda as dificuldades dos municípios em promover o ordenamento dessas
Unidades de Conservação através de Planos de Manejo e demais dificuldades operacionais
e institucionais que são inerentes à gestão local, num cenário futuro de curto a médio prazo
serão muitos os desafios para a consolidação dessas UCs.
No entanto, o IMASUL tem promovido iniciativas de aprimoramento da gestão das UCs
através das seguintes ferramentas legais: Portaria IMASUL nº 408 de 2014 que aprova e dá
publicidade ao Roteiro Metodológico de Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades
de Conservação Estaduais do MS; Decreto Estadual Nº 14.366, de 2015; Resolução
SEMADE nº 22/2015; SEMADE nº 26 e 27 de 2016, que estabelecem critérios de criação
de UCs, consulta pública em UCs, inserção das mesmas no Cadastro Estadual e
principalmente, de grande relevância, exigências de cumprimento dos prazos legais de
elaboração dos Planos de Manejo das UCs, como requisito para se manterem no Cadastro e
no Programa do ICMS Ecológico.
Quadro 5. Unidades do grupo de Proteção Integral no Mato Grosso do Sul.

Número

Area (ha)

3
8
16
27

92.886,59
190789,71
283.676,30
567.352,60

Federal
Estadual
Municipal
Total
Total Geral

Part. Relativa/grupo
(%)
30,74
63,14
93,87
187,74

Part.
Relativa/Estado (%)
0,26
0,53
0,79
1,59
1,99

Quadro 6. Reservas Particulares do Patrimônio Natural no Mato Grosso do Sul

Federal
Estadual
Municipa
l
TOTAL

Número

Area (ha)

12
39

81.234,30
61.719,61

51

142.953,91

Part. Relativa/grupo
(%)
70,80
53,79

Part. Relativa/Estado
(%)
0,23
0,17

0,00

0,00

124,60

0,40
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Quadro 7. Unidades do Grupo de Uso Sustentável no Mato Grosso do Sul

Federal
Estadual
Municipal
Total
Total Geral
de UCs

Número

Area (ha)

1
2
38
41

713370,4300
25548,4953
4153988,6615
4.892.907,59
5.603.214,10

Part. Relativa/grupo
(%)
25,18
0,90
146,63
172,71

Part.
Relativa/Estado (%)
2,00
0,07
11,63
13,70
15,69

Cenário Municipal
Sistema Municipal de Unidades de Conservação
O Sistema Municipal de UCs atualmente é bastante expressivo (12,42%), sendo que o
mesmo cresceu rapidamente, impulsionado a partir de 2001 com a implantação do
programa do ICMS Ecológico em MS. Estas Unidades foram criadas inicialmente com o
objetivo de fortalecer e esclarecer tecnicamente as equipes de gestão dos municípios no
adequado enquadramento legal e planejamento das Unidades de Conservação.
Entretanto, ao longo dos últimos anos, os municípios ampliaram com muita rapidez a
representatividade, tanto em número, quanto em superfície de áreas protegidas,
principalmente através das categorias de Uso Sustentável. Tais Unidades de Conservação
têm fundamental importância para adequação dos Sistemas Municipais.
Obviamente que a ampliação das áreas protegidas é sempre um aspecto positivo, mas para
a consolidação dessas Unidades, faz-se necessário um suporte maior técnico/institucional e
legal por parte do estado, através do Programa do ICMS Ecológico para os municípios
efetivamente implementarem estas Unidades. Muitas foram criadas abrangendo áreas
muito extensas e em certos casos o município inteiro. Esta situação preceitua uma confusão
conceitual quanto aos critérios de seleção de área bem como adequação dos objetivos de
manejo da unidade, pois uma Unidade de Conservação não é uma ferramenta, na sua
essência, para promover o ordenamento territorial de um município como um todo, apesar
de ser um dos objetivos de manejo de determinadas categorias, é claro.

As Unidades de Conservação, mesmo quando enquadradas nas categorias de manejo de
Uso Sustentável, estão sujeitas a restrições de uso, para a proteção da biodiversidade.
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Portanto, muitas Unidades municipais estão gerando conflitos com seus gestores e,
futuramente poderão ter problemas de gestão e manejo apropriados.

Unidades de Conservação no entorno da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
As UCs localizadas no entorno da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde são: APA
Municipal Córrego do Sítio localizada no município de Coxim, ao norte e Rio Cênico
Rotas Monçoeiras, ao longo do rio Coxim, que percorre os municípios de São Gabriel do
Oeste, Camapuã, Rio Verde do Mato Grosso e Coxim. Destaca-se que o rio Verde é um
dos principais contribuintes do rio Coxim, o qual impõe uma gestão compartilhada entre as
Unidades, favorecendo a conservação da Bacia do Rio Taquari. (Figura 5).

Figura 5. Unidades de Conservação do Entorno da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
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ICMS Ecológico
Histórico
Destaca-se ainda no cenário estadual das Unidades de Conservação o programa
governamental do ICMS Ecológico, que surgiu no MS no ano de 1994, porém ficou em
latência até o ano de 2000, quando foi regulamentado pela Lei n° 2.193/1994 seguindo-se a
edição de outras leis visando criar condições plenas para sua operacionalização. A lei Sulmato-grossense tratava inicialmente de dois critérios, um relativo aos mananciais e outro as
Unidades de Conservação. Este segundo incorporou o primeiro para atender a realidade
estadual, portanto a conservação da biodiversidade a partir da criação (critério quantitativo)
e implementação/gestão das unidades de conservação (critério qualitativo) passou a ser o
enfoque conceitual do Programa do ICMS Ecológico no âmbito do estado de Mato Grosso
do Sul até o ano de 2012.

Novos Critérios e Ferramentas Legais
A partir de 2012, com a promulgação da Lei Estadual N° 4.219, de 11 de julho de 2012,
novos critérios foram inseridos no rateio do ICMS Ecológico, os quais foram
regulamentados pelo Decreto Estadual Nº 14.366, de 29 de dezembro de 2015. Este
decreto disciplina aspectos do Cadastro Estadual de UCs, e do ICMS Ecológico e
estabelece diretrizes para o rateio do percentual da parcela de receita prevista no art. 153,
parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado. Esta normativa preconiza no seu §
1°: “Poderão ser beneficiados por este Decreto, em consonância com o disposto no art. 2º
da Lei Estadual nº 4.219, de 2012, os municípios que:
I - abriguem em seu território terras indígenas homologadas;
II - possuam Unidade de Conservação da natureza, devidamente inscrita no Cadastro
Estadual de Unidades de Conservação (CEUC);
III - possuam plano de gestão de resíduos sólidos, sistema de coleta seletiva e de
disposição final de resíduos sólidos, devendo esta última estar devidamente licenciada.”
Estabelece ainda o rateio pelos critérios selecionados, no seu § 2º: “Do percentual de 5%
do rateio, de que trata o art. 1º, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 57, de 4 de
janeiro de 1991, na redação dada pela Lei Complementar nº 159, de 26 de dezembro de
2001:
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I - 7/10 (sete décimos) serão destinados ao rateio entre os municípios que tenham em parte
de seu território Unidades de Conservação da natureza, devidamente inscritas no CEUC,
e terras indígenas homologadas;
II - 3/10 (três décimos) serão destinados ao rateio entre os municípios que possuam plano
de gestão, sistema de coleta seletiva e disposição final de resíduos sólidos, devendo esta
última estar licenciada com Licença de Operação. ”

Compõe ainda as seguintes normativas e instrumentos legais do ICMS Ecológico e Sistema
Estadual de Unidade de Conservação a partir de 2014:
Portaria IMASUL N.º 408, de 15 de outubro de 2014, que “Aprova e dá publicidade ao
Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de
Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul”.
Resolução SEMADE/MS n° 22, de 30 de dezembro de 2015, “que disciplina os critérios e
os procedimentos de participação dos municípios no rateio da alíquota do ICMS
Ecológico para o componente Resíduos Sólidos Urbanos e dá outras providências”
Resolução SEMADE n° 26, de 16 de fevereiro de 2016, que “Estabelece procedimentos
técnico-jurídicos de criação de Unidades de Conservação, de realização de consultas
públicas relativas às unidades de conservação, disciplina os procedimentos e indica a
documentação necessária à inscrição de unidades de conservação no Cadastro Estadual
de Unidades de Conservação – CEUC”.
Resolução SEMADE n° 27, de 16 de fevereiro de 2016, que “ Estabelece os critérios,
fórmulas de cálculo e os procedimentos de participação dos municípios no rateio da
alíquota do ICMS Ecológico para o componente Unidades de Conservação e Terras
Indígenas e dá outras providências”.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA APA
A APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde foi criada pelo Decreto nº 0800, de 28 de
abril de 2005 com uma área total de 18.825,46 hectares com objetivos de promover o
desenvolvimento sócio ambiental do município com bases sustentáveis. A micro bacia do
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Rio Verde possui uma área aproximada de 20.000 hectares, onde os 4.000 hectares
restantes estão localizados no perímetro urbano do município.
Esta Unidade de Conservação cumpre um papel importante na diversificação das
atividades econômicas locais, devido a potencialidade turística da micro bacia. O rio Verde
caracteriza-se pela transparência de suas águas que fluem em cascatas e cachoeiras de
grande expressão cênica e natural.
Esta micro bacia, caracterizada pela presença marcante de solos classificados como
Neossolos Quartzarênicos, sofreu nas últimas décadas uma degradação ambiental durante
sua ocupação, devido à ausência de técnicas de conservação de solo e manutenção das
APPs e Reservas Legais. A vegetação ao longo da bacia não se apresenta de forma
homogênea, principalmente nos afloramentos rochosos onde predominam formações de
Cerrado Rupestre. A ocupação da área com pastagens sem práticas adequadas de
conservação e manejo agravadas pelas características naturais dos solos levou a um intenso
processo erosivo e de assoreamento dos corpos d’água. A degradação da microbacia
comprometeu as principais atividades econômicas locais e seu valor natural e paisagístico.
Nos últimos anos, ações conjugadas pelos proprietários e poder público voltadas a
recuperação dos solos da microbacia estimuladas principalmente pela criação da unidade
de conservação tem favorecido significativamente a restauração da paisagem local. No
entanto, a fragilidade dos solos da APA, onde estão presentes afloramentos rochosos com
vegetação fragmentada e ocupação de gado em APP nas áreas mais críticas na bacia
exigem ações de manejo constantes na restauração e manutenção do sistema hidrológico,
dos solos e biota aquática.
Para atingir seus objetivos de conservação e uso ordenado do solo e no cumprimento da
legislação ambiental são necessários ainda ações de restauração das Áreas de Preservação
Permanente e Reservas Legais das propriedades nela inseridas. A APA também deve
promover e assegurar o bem-estar das populações locais e tradicionais. Para garantir e
assegurar a proteção dos remanescentes vegetacionais, as ferramentas previstas na
legislação estadual, como incentivos econômicos e fiscais à preservação e criação de
RPPNs ou viabilização de títulos de cota são importantes estratégias que deverão ser
implementadas e estimuladas nas propriedades da UC.
Seguindo esta abordagem, no diagnóstico e análise da APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde as análises estão voltadas a melhoria da qualidade ambiental da área como um todo,
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especialmente na ampliação dos fragmentos de vegetação das Reservas Legais, das Áreas
de Preservação Permanente através da conexão e restauração dos remanescentes para a
manutenção da biodiversidade e processos ecológicos. Esta Unidade também tem um valor
paisagístico e cênico, o qual favorece o uso múltiplo dos recursos naturais e, portanto,
agrega valores à conservação.
A caracterização da composição e estrutura das comunidades vegetais e animais, modo de
vida e percepção dos moradores locais da APA foram realizados no mês de março, onde
foi percorrido e inventariado os diversos ambientes e ocupação da Unidade de
Conservação (Figura 6).

Figura 6. Pontos Amostrais inventariados nos levantamentos de campo.
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Caracterização Física
Geologia e Geomorfologia
A APA Sete Quedas do Rio Verde está inserida na região dos Planaltos da Borda Ocidental
da Bacia do Paraná. Esta região compreende uma extensa faixa Norte-Noroeste, SulSudoeste que marca os limites leste do pantanal. Caracterizada por patamares na forma de
Cuestas (Serra) que apresenta na borda ocidental uma frente de Cuesta descontínua em
altitudes que variam de 600 a 300 metros, decrescendo de oeste para leste, com desnível
relativo de 400 metros do pantanal. Esculpido sobre litologias da Bacia Sedimentar do Rio
Paraná, seu relevo é reflexo dos movimentos e processos erosivos e que caracterizaram a
evolução da Bacia, pelo seu aspecto escalonado e cuestiforme.
A Unidade de Conservação está inserida na sua totalidade no Primeiro Patamar da Borda
Ocidental da Bacia do Paraná. Apresenta-se como Cuesta contínua com desnível de 400
metros, esculpido em rochas da Formação Furnas, onde o rio Taquari se encontra
entalhado. Na parte reversa da Cuesta a altitude decresce de 600 a 300 metros. Observa-se
nesta área a intensa dissecação do rio Taquari, provocando erosão a montante com formas
convexas.
Do ponto de vista geológico predominam formações do Grupo Paraná representada pela
formação Furnas. Este Grupo em território do estado do Mato Grosso do Sul representa a
sedimentação Siluro-Devoniana ocorrendo a partir da porção central do estado, arredores
do município de Aquidauana, estendendo-se através de faixa contínua e pouco estreita em
direção ao norte, adentrando o estado do Mato Grosso (Figura 7).
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Figura 7. Mapa da Geologia da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.

Litologicamente, observa-se arenitos de coloração clara com intercalação subordinadas de
conglomerado e finos leitos de siltito e argilito. Estratificações cruzadas de pequeno a
médio porte, além de estratificações planas e paralelas e raras marcas de ondas, completam
as características inerentes a formação Furnas.
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No extremo noroeste da APA predomina a formação geológica Cuiabá do Grupo Jacadigo.
O Grupo Cuiabá se restringe a uma estreita faixa de afloramentos nas porções orientais nas
proximidades do limite oeste da Bacia do Rio Paraná.
No extremo sul da APA ocorre a Formação Aquidauana. Esta formação é constituída por
um conjunto de sedimentos com até 500 m de espessura, predominando arenito de
granulometria fina a média, intercalado com conglomerado arenoso. Nesse ambiente, o
relevo é um dos principais fatores condicionantes na formação de solos. Na Formação
Aquidauana predomina o arenito de granulometria fina a média, intercalado com
conglomerado arenoso.
A Formação Aquidauana é constituída por um conjunto de sedimentos com até 500 m de
espessura, predominando arenito de granulometria fina a média, intercalado com
conglomerado arenoso. Nesse ambiente, o relevo é um dos principais fatores
condicionantes na formação de solos. A formação está assentada sobre rochas PréCambrianas representadas pelo Grupo Cuiabá e sequências rudimentares Paleozoicas dos
Grupos Paraná (Formação Furnas e Formação Aquidauana), compostas por arenitos
porosos e friáveis (RADAMBRASIL, 1982).

Solos
Na maior parte da superfície da APA, com exceção da porção sul, predomina solos do tipo
Neossolos Quartzarênicos Órtico, que são solos minerais, não hidromórficos, textura
arenosa, profundos ou poucos profundos, pouco desenvolvidos, excessivamente drenados,
normalmente destituídos de materiais facilmente intemperáveis. Ocorrem de maneira
expressiva desde o paralelo de 21° entre os meridianos 53 e 54° formando uma extensa
faixa em direção ao norte do estado, abrangendo uma área de 57.880 km2, correspondendo
a 16, 58% da superfície estadual (Figura 8).
Apresentam baixa retenção de umidade, grande lixiviação, soma e saturação de bases
inexpressivas, elevada saturação com alumínio trocável e quase sempre fortemente ácidos.
Em consequência são desaconselháveis para a agricultura, tendo seu uso restrito para a
pecuária. São solos formados por sedimentos do quaternário ou arenitos diversos. Na APA
estão presentes relevo suave ondulado, erosão ligeira, sob vegetação de Savana e
pastagens.
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Nos limites ao sul da APA predomina Latossolo Vermelho Distrófico, que é um solo
mineral de baixa fertilidade, não hidromórfico caracterizado por apresentar horizonte (b)
Latossólico com teores de dióxido de ferro inferior a 18%. É bastante intemperizado,
normalmente profundo a pouco profundo, acentuadamente drenado, friável, poroso e
permeável, com baixa susceptibilidade a erosão, apresenta pequena diferenciação entre os
horizontes, estrutura fraca muito pequena e pequena granular, com aspecto maciço, no qual
as partículas do solo são fortemente atraídas pelo íman, característica de suma importância
deste tipo de solo no campo.

Figura 8. Mapa de solos da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
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CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA UC
Do ponto de vista ambiental o Bioma Cerrado faz conexão com a Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica e Pantanal, sendo que com o Bioma Pantanal mantém estreita conexão
biológica e de bacias hidrográficas. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a Savana
neotropical mais rica do mundo, abrigando uma flora com mais de 12.000 espécies, das
quais quase 40% são endêmicas (ICMBio, 2015). Devido à grande diversidade de habitats,
a biodiversidade do Cerrado apresenta números notáveis. Cerca de 250 espécies de
mamíferos são conhecidas e a mais rica avifauna compreende mais de 800 espécies.
O número de peixes endêmicos não é conhecido, porém para anfíbios e répteis são bastante
expressivos: 28% e 17% respectivamente, além de 3,5% das aves e 9,5% dos mamíferos
serem considerados endêmicos do Cerrado (Klink & Machado, 2005).
No entanto, esta riqueza ambiental do bioma não tem sido considerada nos programas de
desenvolvimento econômico regionais. O ritmo intenso dos desmatamentos do Cerrado
tem ocasionado diversos impactos ambientais, como a fragmentação dos ecossistemas e
perturbações hidrológicas das bacias hidrográficas. Em função do ritmo e do lapso
temporal relativamente curto, o Cerrado foi classificado como um dos hotspots da
biodiversidade mundial, isto é, uma área do planeta com elevado endemismo e sob forte
ameaça de perdas ambientais irreparáveis (Myers et al., 2000). Esforços de preservar seus
remanescentes e restaurar sua biodiversidade são premissas para o desenvolvimento
sustentável da região com enfoque na APA, prioridade nas Unidades de Conservação.

Vegetação e Flora
O Cerrado ocupa uma área de aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados,
de seis mil anos atrás até o presente. Essa área ocupada pelo Cerrado no território brasileiro
varia bastante e depende basicamente da inclusão ou não das áreas de transição existentes
nas bordas da área central desse bioma. De acordo com o mapa de vegetação do Brasil
(IBGE, 1993), as áreas de transição ou de tensão ecológica representam aquelas regiões
onde há uma mistura de elementos florísticos entre duas regiões adjacentes. Tal situação é
em parte devida aos processos históricos de contração e expansão dos ecossistemas
brasileiros, dinâmica essa que foi resultante das mudanças climáticas do passado
(Whitmore & Prance, 1987; Prado & Gibbs, 1993; Oliveira-Filho & Ratter, 1995;
Ab’Saber, 2007).
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No estado de Mato Grosso do Sul, o bioma Cerrado ocupa 61% do território, apresentando
diversas fitofisionomias típicas e com áreas de ecótono com o bioma do Pantanal (IBGE,
2008). Brasil (1982) caracteriza o estado como pertencentes a quatro fito ecologias
distintas: Savana, Savana Estépica, Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional
Semidecidual, mais três áreas de tensão ecológica, área de formação pioneira e antrópica.
Os estudos em remanescentes de Cerrado que buscam o entendimento da estrutura da
vegetação e o conhecimento da flora são importantes para o desenvolvimento de modelos
de conservação e manejo de áreas remanescentes e recuperação de áreas perturbadas ou
degradadas (Salis et al., 1994, Rodrigues et al., 1992). Tal conhecimento pode auxiliar
muito no entendimento dos mecanismos e processos ecológicos, contribuindo para o
planejamento do uso e conservação da terra, fornecendo bases consistentes para a criação e
manutenção de redes de Unidades de Conservação (Oliveira & Martins, 1991).
No Cerrado do estado podem ser encontrados todos os tipos fitofisionômicos que ocorrem
no bioma, variando desde as formações florestais até formações campestres (Costa &
Moura, 2003).
Essa variedade de formações vegetacionais acompanha, principalmente, as modificações
de natureza climática, topográfica e edáfica. As modificações que afetam o aspecto
fisionômico e estrutural das comunidades vegetais são parcialmente condicionadas pelo
clima, devido ao caráter transicional do regime de chuvas que se caracteriza por apresentar
um período mais seco cada vez mais prolongado, à medida que se caminha para o sul. A
este fato que resulta numa menor disponibilidade de água durante um período do ano,
somam-se às mudanças de natureza topográfica e edáficas, que também influenciam no
mesmo sentido (Costa & Moura, 2003).
Quanto às formações florestais, são encontradas no Mato Grosso do Sul a Floresta
Estacional Decidual (mata seca ou calcária), Floresta Estacional Semidecidual (nas formas
Aluviais, Sub Montana e de terras baixas) e Floresta Mesófila ou Mesofítica (mata sempre
verde), (Pott & Pott, 2003). Quanto a vegetação e uso do solo do município de Rio Verde
de Mato Grosso, as Figura 9 e 10 indicam o uso do solo e cobertura vegetal natural,
considerando distintamente as áreas dos biomas Cerrado e Pantanal. Observa-se nos
últimos anos um avanço significativo das áreas de pastagens exóticas (áreas antrópicas) no
Pantanal, com uma porcentagem de 40,57%.
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Figura 9. Mapa de Uso e Ocupação do Município de Terenos com distinção as porcentagens de
antropização dos biomas Cerrado e Pantanal.
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Figura 10. Vegetação e Uso do Solo do município de Rio Verde de Mato Grosso.
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Vegetação e Flora da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
O diagnóstico da vegetação e uso do solo foi gerado a partir da reinterpretação da base
temática do Geo-MS (IMASUL, 2013) com sobreposição das Imagens RapidEye do ano de
2011. O método utilizado foi de classificação supervisionada e reforçadas pelas coletas de
amostras no levantamento de campo realizado em março. Optou-se pela base de dados
temática (formato shape) do Geo-MS por ser a melhor base cartográfica disponível para
toda a Bacia do Alto Paraguai (BAP), pela metodologia adotada de delimitação dos
polígonos e pelo nível de detalhe da legenda (classes de cobertura vegetal e uso do solo).
A legenda das subclasses de vegetação e uso do solo utilizada para interpretação e
mapeamento seguiu os padrões estabelecidos pelo Manual Técnico de Vegetação Brasileira
(IBGE, 2012). Neste sistema de classificação a região da APA abrange duas regiões fito
ecológicas, Savana S (Cerrado) e Floresta Estacional Semidecidual Aluvial F (Mata
Ciliar). Entretanto a formação dominante, em função da área de abrangência, é da
vegetação de Savana, que é composta de Savana florestada, arborizada e gramíneolenhosa. A Savana-Cerrado e a Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (ocorrerem de
forma paralela ou conjuntamente), configurando áreas de contato na forma de encraves
florísticos, além das sinúsias naturais. Predomina na área em termos de uso, uma matriz de
pastagem e culturas de soja e reflorestamentos com eucalipto.
Para melhor entendimento das fitofisionomias encontradas nas referidas classes de
vegetação, foi utilizado uma escala de níveis menores de acordo com as fisionomias e os
ambientes observados:
Floresta
Floresta Estacional Semidecidual F. (Mata Ciliar)
Savana (Cerrado)
Savana Florestada- Sd (Cerradão), Savana Arborizada com Floresta de Galeria-Saf e
Savana Arborizada sem Floresta de Galeria Sas (Cerrado ss e Cerrado Rupestre), Savana
Gramíneo-Lenhosa-Sgf (Campo Limpo e Vereda)
Corpos d‘água
Micro bacia do Rio Verde
Cerrado Rupestre - Afloramento rochoso
Savana Arborizada – Cerrado Rupestre
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Vegetação introduzida
Pastos cultivados, plantio de soja e reflorestamento com eucalipto exemplificam a
vegetação introduzida na região. A vegetação natural da APA Municipal Sete Quedas do
Rio Verde encontra-se na forma de pequenos fragmentos numa matriz predominante de
pastagens (53,13% da superfície) (Figura 11). Ocorrem ainda áreas com uso pela
agricultura na porção ao norte (8,29%) e silvicultura em pequenos fragmentos (1,5%). Em
termos de vegetação natural predominam na UC formações Savana, com suas variáveis
fitofisionômicas (22,86%). As formações florestais presentes na UC são de Florestas
Xeromorfas (Cerradão) na forma de fragmentos isolados que recobrem 0,94% da APA, e
as Formações de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Mata Ciliar 10,09%) ao longo
do rio Verde. Os fragmentos florestais de porte maior estão restritos às áreas de Reserva
Legal das propriedades adjacentes, ou a Áreas de Preservação Permanente na beira dos
córregos (veja Figuras 12 e 13).
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Figura 11. Mapa de Vegetação e Uso do Solo da APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde.
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Figura 12. Matriz de pastagem com mata ciliar ao fundo.

Figura 13. Agricultura e reflorestamento ao fundo, registrado a oeste da APA.
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Fitofisionomias presentes na UC e sua flora representativa
Mata ciliar
Ocorrem nas margens do Rio Verde e seus contribuintes. As formações de Mata Ciliar
estão associadas a Campos úmidos, ou Veredas, com ou sem a presença de Buritis
(Mauritia flexuosa). Esta formação está presente ao longo de toda a micro bacia dentro da
UC, porém em alguns trechos se apresenta fragmentada e representam 10,09% da
vegetação natural da APA (Figuras 14 a 17). As áreas com maior impacto encontram-se
nos córregos Lajeado e Lajeadinho, pela exposição de solo e rochas acarretando o
assoreamento dos corpos d’água. Portanto, apesar da presença da vegetação natural as
margens dos corpos d’água, os caminhos e trilhas do gado tem causado impacto nas áreas
de APP. A região apresenta solos pouco drenados, com a presença de afloramentos
rochosos. Portanto, apesar das áreas de pastagem apresentar curvas de nível, o manejo do
gado e das culturas requerem maiores cuidados para não afetar o sistema edáfico e
hidrológico da bacia.
Como espécies arbóreas frequentes podem ser citadas: Anadenanthera spp. (angicos),
Apeiba tibourbou (pau-de-jangada, pente-de-macaco), Aspidosperma spp. (perobas),
Casearia spp. (guaçatongas, cambroé), Cecropia pachystachya (embaúba), Celtis iguanaea
(grão-de-galo), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Inga spp. (ingás), Lonchocarpus
cultratus (folha-larga), Sterculia striata (chichá), Tabebuia spp. (ipês), Tapirira guianensis
(pau-pombo, pombeiro), Trema micrantha (crindiúva), Trichilia pallida (catiguá) e
Triplaris

gardneriana

(pajeú)

Luehea

divaricata

(açoita-cavalo),

Handroanthus

heptaphyllus (ipê-roxo). Também pode ser comum a presença das palmeiras Syagrus
romanzoffiana (jerivá) em pequenos agrupamentos e Attalea speciosa (babaçu) em locais
abertos (clareiras), geralmente de origem antrópica. É importante salientar que diferentes
trechos ao longo de uma Mata Ciliar podem apresentar composição florística bastante
variável, havendo faixas que podem ser dominadas por poucas espécies. No sub-bosque da
mata além de indivíduos jovens das espécies que ocupam os estratos mais altos podem ser
observadas algumas espécies como Myrciaria tenella, Bauhinia pentandra, Eugenia
florida entre outras.
A área inundável foi caracterizada pela presença de espécies de famílias como Annonaceae
(Xylopia emarginata, pindaíba preta), Burseraceae (Protium heptaphyllum, almecega,
breu), Clusicaceae (Calophyllum brasiliense, landim), Melastomataceae (Miconia sp.,
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Tibouchina sp., quaresmeira), Piperaceae (Piper sp.), Mauritia flexuosa (Buriti) e
Rubiaceae (Alibertia sp., Psychotria sp.).

Figura 14. Mata ciliar bem estruturada as margens do rio Verde no interior da APA.

Figura 15. Margem do córrego Lajeadinho, tributário do rio Verde, próximo às Sete Quedas, sítio
turístico.
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Figura 16. Mata Ciliar registrada nas Sete Quedas do Rio Verde, ponto de visitação turística.

Figura 17. Mata Ciliar em associação com Campos úmidos de Vereda, com presença de Buriti
(Mauritia flexuosa) e ao fundo reflorestamento.

43

Plano de Manejo
Resumo Executivo
APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
Rio Verde de Mato Grosso/MS

Cerradão
As Savanas florestadas ou Cerradão ocorrem na área da UC na forma de dois fragmentos
na porção leste da APA, sendo o primeiro mais a noroeste, onde se apresenta isolado do
restante da vegetação em meio a uma matriz agropecuária e o outro fragmento mais ao sul
adjacente à Mata Ciliar - estas formações recobrem somente 0,96% das áreas naturais da
UC.
Nesse tipo de vegetação é comum a ocorrência de espécies como Copaifera langsdorffii
(copaíba), Emmotum nitens (sobre, carvalho), Hirtella glandulosa (oiti), Lafoensia pacari
(pacari), Siphoneugena densiflora (maria-preta), Agonandra brasiliensis (pau-marfim),
Bowdichia virgilioides (sucupira-preta), Dalbergia miscolobium (jacarandá-do-cerrado),
Dimorphandra mollis (faveiro), Machaerium opacum (jacarandá-muchiba), Plathymenia
reticulata

(vinhático),

Pterodon

emarginatus,

P.

pubescens

(sucupira-branca),

Sclerolobium paniculatum (carvoeiro), Callisthene fasciculata (jacaré-da-folha-grande),
Dilodendron bippinatum (maria-pobre), Guazuma ulmifolia (mutamba), Helicteres
brevispira (saca-rolha), Luehea candicans, L. paniculata (açoita-cavalo), Pseudobombax
tomentosum (imbiruçu) e Terminalia argentea (capitão-do-campo), Myrsine umbellata
(capororoca), Salvertia convallariaedora (pau-de-colher), Vochysia tucanorum (pau-detucano) (Figura 18), Qualea grandiflora, Qualea multiflora, Callisthene faciculata,
Enterolobium contortisiliqum entre outras. No sub-bosque, ocorreram espécies como
Sclerolobium aureum (angelim do cerrado), Bauhinia rufa (pata de vaca) e Byrsonima
intermedia (murici rasteiro) e Qualea multiflora (pau-terrinha).
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Figura 18. Cerradão com presença de Vochysia tucanorum (pau-de-tucano), em floração.

Cerrado Arbóreo
O Cerrado arborizado na Unidade se apresenta classificado dentro de duas associações:
sem floresta de galeria e com floresta de galeria (23,21%). Apresenta-se com fragmentos a
sudeste da Unidade, e ao norte onde predominam manchas de Cerrado Rupestre. Estas
formações ocorrem na região devido à ocorrência de solos areníticos, pobres em nutrientes
e pouco desenvolvidos em relevo mais suaves. As áreas de Cerrado apresentam uma
cobertura gramíneo-lenhosa que seca durante o período de estiagem. Nas áreas arenosas
aparece um estrato cespitoso e descontínuo, substituindo as gramíneas, sobreposto por um
estrato arbóreo de baixa estatura (4 a 8 metros), composto de árvores raquíticas, retorcidas,
apresentando cascas corticosas, xeromorfas e de folhas grandes. Pode se apresentar de uma
forma lenhosa densa de arbustos ou mais abertas e limpas, dependendo das condições
hídricas ou de nutrientes nos solos.
As espécies de estrutura arbórea predominantes nestas formações são a lixeira (Curatella
americana), o jatobá (Hymenaea spp.), o pau-terra (Qualea parviflora) (Figura 19), os ipês
(Tabebuia spp.), sucupira preta (Bowdichia virgiloides), mocotó-de-ema (Pouteria torta),
Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium), capitão (Terminalea argentea), quina-do-campo
(Strychnos pseudoquina), (Connarus) e ainda representantes das famílias, Nyctaginaceae
(Guapira), Apocynaceae (Aspidosperma sp), Malpighiaceae (Byrsonima). (Figuras 19 a
22).
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Entre as gramíneas destacam-se o capim-barba-de-bode (Aristida palens), capim-mimoso
(Paratheria protata) e o capim-flexinha (Tristachya chynotryx). Como espécie lenhosa
predominam os assa-peixe (Vernonia spp.) que aparece como invasora de áreas degradadas
ou de pastagens cultivadas e o acurí (Attalea phalerata) que aparece nas áreas de deposição
nas partes mais baixas e de melhor fertilidade, bem como em áreas de encostas de transição
para matas estacionais.

Figura 19. Cerrado com presença de Qualea parviflora em floração.

Figura 20. Cerrado com presença de Caryocar brasiliensis e Aspidosperma macrocarpa
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Figura 21. Cerrado com presença de Connarus sp. e Guapira sp.

Figura 22. Cerrado com presença de Byrsonima sp.

Cerrado Rupestre
O Cerrado Rupestre - um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva de Cerrado, apresenta
altura média de dois a quatro metros e densidade variável dependente do volume de solo,
que ocorre entre afloramentos de rocha e podem formar trechos contínuos ou mosaicos
com outros tipos de vegetação.
O Cerrado Rupestre e um subtipo de vegetação arbustivo-arbórea que ocorre em substrato
rochoso e possui cobertura arbórea que varia de 5 a 20% e altura média de 2 a 4 m e estrato
arbustivo – herbáceo também destacado, podendo apresentar-se em trechos contínuos, mas
comumente ocorrendo em forma de mosaico dentro das demais formações vegetacionais
(Ribeiro & Walter, 2008).
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Nas áreas de Cerrado Rupestre os indivíduos arbóreos fixam-se nas fendas entre as rochas,
onde ocorre maior deposição de sedimento resultante dos processos de intemperismo das
rochas e decomposição de matéria orgânica. Por estas razões muitos autores afirmam que
estes ambientes apresentam espécies características e adaptadas a estas condições. Neste
caso, o substrato rochoso pode exercer pressão seletiva no estabelecimento e
desenvolvimento das espécies. Estes ambientes ocupam apenas cerca de 7% do bioma
Cerrado e possuem características ambientais particulares, a sua flora apresenta elevada
riqueza, alto grau de endemismo, inúmeras espécies raras e muitas ameaçadas de extinção.
Apresentam alta diversidade de espécies arbustivo (Figuras 23 a 26). São comuns nestes
ambientes Bauhinia pentandra, Pseudobombax marginatum, Pogonopus tubulosus,
Simarouba versicolor, Palicourea rígida, Vochysia cinnamomea, Curatella americana,
Stryphnodendron obovatum, Miconia albicans, Miconia ferruginata, Roupala montana,
Qualea multiflora, Ocotea corymbosa, Byrsonima basiloba, Tachigali subvelutina,
Emmotum orbiculatum, a canela de ema (Vellozia variabilis) e Melastomataceas,
(Macairea radula).

Figura 23. Trechos de Cerrado Rupestre, região nordeste da APA, microbacia do Córrego
Lajeadinho.
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Figura 24. Paisagem de Cerrado Rupestre, na APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.

Figura 25. Paisagem de Cerrado Rupestre com Macairea radula registrada na APA Municipal Sete
Quedas do Rio Verde.
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Figura 26. Melastomataceas – Formações Rupestres presentes na APA Municipal Sete Quedas do
Rio Verde.

Veredas ou Campos úmidos
O Brasil é um país de grande extensão territorial, com uma enorme variedade de tipos de
áreas úmidas e de biodiversidade. Esta heterogeneidade é decorrente de enormes variações
nas precipitações anuais, tanto em latitude, longitude como em altitude, criando um
mosaico de diferentes tipos de Áreas Úmidas. Na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica,
a pluviosidade varia entre 2000 e 3000 mm a-1, nos Cerrados adjacentes varia entre 1000 e
2000 mm a-1, enquanto que na Caatinga não chega a 800 mm a-1, e no Cerrado há regiões
com somente 300 mm a-1. Não existem levantamentos exatos de Áreas Úmidas para todas
as regiões brasileiras, entre outros, por falta de critérios para sua definição e delimitação.
Entretanto, estima-se que cerca de 20% do total do território do país podem ser
consideradas Áreas Úmidas (Junk et al. 2011).
Os esforços de definição e classificação das Áreas Úmidas como base científica para uma
nova política de proteção e manejo sustentável são de suma importância, porque apesar do
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interesse político sobre este assunto ainda ser pequeno, ele está no cerne das discussões
acerca do pagamento por serviços ambientais e na revisão do Código Florestal Brasileiro
(CFB).
Equipes de especialistas em áreas úmidas do país, recentemente definiu uma conceituação
de referência que caracteriza claramente a diversidade de áreas úmidas brasileiras, assim
definida: “são ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais
ou costeiros, naturais ou artificiais, permanentemente ou periodicamente inundados por
águas rasas ou com solos encharcados, doces, salobras ou salgadas, com comunidades de
plantas e animais adaptadas à sua dinâmica hídrica”.(Junk et al., 2015)
A vereda é um tipo de ecossistema do Bioma cerrado. Localiza-se em depressões abertas,
rasas e alongadas, com vertentes suaves e fundos planos, que funcionam como bacias
coletoras das águas absorvidas pelos platôs adjacentes (Guimarães et al., 2002). A
ocorrência desses ambientes está condicionada ao afloramento do lençol freático
decorrente, entre outros fatores, da alternância de camadas do solo de permeabilidade
diferente, em áreas sedimentares do Terciário (Carvalho, 1991, Ribeiro & Walter, 1998).
Carvalho (1991) ressalta que as veredas apresentam quatro estágios de desenvolvimento:
no estágio um, a área de nascente é ocupada por densa vegetação herbácea, com
predomínio de espécies graminóides e buritis jovens. No segundo estágio, além da
vegetação herbácea surgem os primeiros arbustos, subarbustos e plantas vasculares sem
sementes. No terceiro estágio surgem as primeiras trepadeiras e algumas espécies arbóreas
começam a se estabelecer ao longo do canal de drenagem. Finalmente, no quarto estágio,
com o canal de drenagem mais profundo se desenvolve uma mata de galeria.

As margens do rio Verde e seus tributários ocorrem formações de Vereda e Campo úmido,
em associação com formações de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial. Estas
formações exercem um papel fundamental na manutenção do sistema hidrológico da bacia,
e também de sustentação da vida aquática.
As Veredas ocorrem em solos argilosos e mal drenados, com alto índice de saturação
durante a maior parte do ano. Geralmente ocupam os vales pouco íngremes ou áreas
planas, acompanhando linhas de drenagem mal definidas, quase sempre sem murundus.
Também são comuns numa posição intermediária do terreno, próximas às nascentes (olhos
d’água), ou nas bordas das cabeceiras de Matas de Galeria.
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Caracterizada pelos solos hidromórficos, podem apresentar buritis (Mauritia flexuosa),
palmeira, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas e são seguidas pelos
campestres, no cerrado brasileiro são denominados campo limpo.
Quanto a flora, as famílias encontradas com muita frequência nas áreas campestres da
Vereda são Poaceae (Gramineae), destacando-se os gêneros Andropogon, Axonopus,
Aristida, Panicum, Paspalum, Schizachyrium e Trachypogon; Asteraceae (Baccharis,
Eupatorium e Vernonia (sensu lato); Cyperaceae (Bulbostylis, Cyperus e Rhynchospora);
Melastomataceae (Miconia, Microlicia e Tibouchina); Fabaceae (Desmodium e
Stylosanthes); e Eriocaulaceae (Eriocaulon, Paepalanthus e Syngonanthus). Além desses
táxons também são ricos os gêneros Chamaecrista, Echinodorus, Habenaria, Hyptis,
Ludwigia, Lycopodiella, Mimosa, Polygala, Utricularia e Xyris. Em estádios mais
avançados de formação de Mata, podem ser encontradas árvores como Richeria grandis
(jaca-brava), Symplocos nitens (congonha), Talauma ovata (pinha-do-brejo), Unonopsis
lindmanii (embira-preta) e Virola sebifera (virola), dentre outras espécies que caracterizam
a Mata de Galeria Inundável. O ambiente propício para o estabelecimento dos buritis é o
fundo da Vereda (Figuras 27 a 29).

Figura 27. Formação de Campos Úmidos de Vereda registrado na APA Sete Quedas do Rio Verde.
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Figura 28. Sauvagesia erecta e Syngonanthus caulescens registradas em área de Vereda na APA.

Figura 29. Xyris jupicai e Protium heptaphyllum registradas em área de Vereda na APA.

Avifauna
A região do presente estudo compreende uma área pouco conhecida sob o ponto de vista
de publicações da composição de sua avifauna. A partir de estudos de campo realizados em
março de 2016, complementados com dados bibliográficos da região (Nunes et al. 2013),
são registradas para a região 413 espécies, distribuídas em 303 gêneros e 66 famílias. A
região abriga várias espécies ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção e de distribuição
restrita, atuando como uma área importante para a conservação de aves no estado do Mato
Grosso do Sul.
Durante esta caracterização foram registradas 144 espécies de aves. Destas, derivam-se 24
ordens, divididas em 51 famílias, sendo elas, 30 famílias não-passeriformes e 21 famílias
passeriformes. A família com maior representatividade de espécies foi a dos Tyrannídeos
com 17 espécies, representando 12% do total dos registros realizados.
53

Plano de Manejo
Resumo Executivo
APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
Rio Verde de Mato Grosso/MS

Os registros de espécies da avifauna mostram que a maioria 31% (n=45) pertencem à
categoria alimentar dos onívoros (Figura 30), 29% (n=42) insetívoros, 12% (n=17)
granívoros, 9% (n=13) frugívoros (Figura 31), 5% (n=7) dividem sua dieta entre frutos e
insetos, 3% (n=5) os que dividem sua dieta entre carnívoro e insetívoro, 3% (n=4)
nectarívoros, 2% (n=3) detritívoros e piscívoros, 1% (n=2) carnívoros e 1% (n=1)
malacófagos, os que dividem sua dieta entre nectarívoro e insetívoro e os que dividem sua
dieta entre piscívoro e insetívoro.
O maior número de registros de insetívoros é esperado para a região tropical (Sick, 1997).
Scherer et al. (2009) escreve que as espécies insetívoras possuem disponibilidade de
alimento o ano inteiro. Já os onívoros, adaptam-se muito bem de acordo com as condições
oferecidas para alimentar-se, e por estas razões estes dois grupos tendem a predominar.
Registros de espécies piscívoras, detritívoras e carnívoras auxiliam na avaliação do estado
de conservação da comunidade, uma vez que exercem importante função na dinâmica
populacional das comunidades (Silva et al., 2006).

Figura 30. Mergulhão-pequeno Tachybaptus dominicus registrado na caracterização
da avifauna na APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul.
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Figura 31. Tucanuçu Ramphastos toco registrado na caracterização da avifauna na APA
Municipal Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Espécies endêmicas
As espécies endêmicas registradas durante esta caracterização foram o chorozinho-de-bicocomprido Herpsilochmus longirostris, soldadinho Antilophia galeata, e o bico-de-pimenta
Saltatricula. Por apresentar distribuição restrita as áreas de Cerrado, estas espécies
precisam receber atenção especial para que continuem habitando o local. A importância
das aves endêmicas está relacionada a identificação de áreas prioritárias para conservação
através dos padrões de distribuição geográficas destas espécies (Kerr, 1997; Stattersfield et
al., 1998) e também na escolha de estratégias da manutenção da biodiversidade local
(Pimm et al., 1995, Brooks & Balmford, 1996, Grelle et al, 1999). Logo, pressupõe-se que
o sucesso destas ações que visam conservar a biodiversidade, está ligado a estas espécies
(Caldecott et al., 1996, Fleishman et al., 1998, Cordeiro, 2001).

Espécies exóticas
O pardal Passer domesticus, foi o único registro de espécie exótica nesta caracterização.
Importante salientar que junto as propriedades rurais podem ser encontradas grandes
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bandos de pardais, onde os mesmos podem vir a prejudicar as plantações além de competir
por alimentos com as aves nativas.

Espécies ameaçadas
São consideradas como ameaçadas de extinção, aquelas aves que possuem populações
reduzidas ou em vias de redução, processo ocasionado pela pressão de caça, captura ilegal
ou mesmo pela destruição de seu habitat. Uma espécie obteve algum tipo de status de
ameaça segundo as listas internacional da IUCN (2013):
A ema Rhea americana (Figura 32) é listada como quase ameaçada segundo a IUCN
(2013). Ela encontra no norte do estado do Mato Grosso o limite de sua distribuição
geográfica, sendo ali barrada pela floresta Amazônica, pois esta é uma espécie típica de
formações abertas, tais como o Cerrado e os campos (Sick, 1997).

Figura 32. Ema Rhea americana registrada na caracterização da avifauna na APA Municipal
Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
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Na lista nacional de espécies ameaçadas (MMA, 2014) estão a arara azul grande
Anodorhynchus hyacinthinus (Figura 33), a arara-vermelha-grande Ara chloropterus e o
papagaio-verdadeiro Amazona aestiva, constam como quase ameaçadas de extinção.
Segundo o Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves do Cerrado e Pantanal
(ICMBio, 2014), as principais ameaças às aves do Cerrado foram causadas,
principalmente, pela perda de habitat, provocadas tanto pelo agronegócio como pela
expansão urbana, instalações de empreendimentos de infraestrutura, caça e o tráfico de
algumas espécies.

Figura 33. Arara azul grande Anodorhynchus hyacinthinus registrada na caracterização da
Avifauna da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul.

Na região da APA integram o Anexo II da Cites as seguintes espécies: ema Rhea
americana, sovi Ictinia plumbea, gavião-caboclo Heterospizias meridionalis, gavião-carijó
Rupornis magnirostris, gavião-de-cauda-curta Buteo brachyurus, carcará Caracara
plancus, pinhé Milvago chimachima, acauã Herpetotheres cachinnans, quiquiri Falco
sparverius, falcão-de-coleira Falco femoralis (Figura 34), coruja-buraqueira Athene
cunicularia, rabo-branco-acanelado Phaethornis pretrei, beija-flor-tesoura Eupetomena
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macroura,

besourinho-de-bico-vemelho

Chlorostilbon

lucidus,

beija-flor-dourado

Hylocharis chrysura, tucanuçu Ramphastos toco, araçari-castanho Pteroglossus castanotis,
arara-canindé Ara ararauna, arara-vermelha-grande Ara chloropterus, maracanã-do-buriti
Orthopsittaca manilatus, maracanã-pequena Diopsittaca nobilis (Figura 34), periquito-rei
Eupsittula aurea, periquito-de-encontro-amarelo Brotogeris chiriri e o papagaioverdadeiro Amazona aestiva.

Figura 34. Falcão-de-coleira Falco femoralis (esquerda) e Maracanã-pequena Diopsittaca nobilis
(direita) registrados na caracterização da avifauna na APA Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Espécies sensíveis aos distúrbios
Espécie com alta sensibilidade aos distúrbios antrópicos registradas nesta caracterização
são a saracura-três-potes Aramides cajanea, araçari-castanho Pteroglossus castanotis
(Figura

35),

arara-vermelha

Ara

chloropterus

(Figura

36),

choca-do-planalto

Thamnophilus pelzelni e o arapaçu-beija-flor Campylorhamphus trochilirostris. Estas
espécies respondem positivamente a ambientes mais conservados, não habitando áreas com
grandes interferências antrópicas sendo sensíveis a tais mudanças. Servem de alvo para
análises futuras de como o ambiente está suportando as populações mais frágeis. A
fragmentação florestal nos remanescentes encontrados na região pode ocasionar redução na
disponibilidade de habitats para a avifauna, sendo importante a conservação dos mesmos.
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Figura 35. Araçari Pteroglossus castanotis registrada na caracterização da avifauna na
APA Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Figura 36. Arara-vermelha Ara chloropterus registrada na caracterização da
avifauna na APA Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul.
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Espécies indicadoras de atividades cinegéticas
Podemos citar como exemplo de aves que sofrem pressão de caça, os Tinamidae
(inhambus e codornas) (Figura 37), Cracidae (jacus), Columbidae (pombas e rolinhas) e
alguns Anatídeos (patos), pois apresentam uma massa corporal significativa, quando
comparada com outras espécies. E as espécies que servem de aves de gaiola ou sofrem com
o tráfico de animais silvestres podemos citar os Psittacídeos, Troglodytídeos, Turdídeos,
Passerellídeos e Thraupídeos. Devido a pressão de caça, estas espécies podem enfrentar
redução populacional na sua área de distribuição devido ao excesso de caça e coleta
(IUCN, 2015) e do tráfico ilegal de animais silvestres, para serem comercializadas e
criadas em cativeiro (RENCTAS, 2015).

Figura 37. Codorna-amarela Nothura maculosa registrada na caracterização da
avifauna na APA Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul.
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Herpetofauna
Com base em dados de levantados em campo para caracterização do meio biótico da UC, e
relatórios técnicos de pesquisas realizadas na região da Serra de Maracaju (Araújo et al.,
2006) foi estimada a ocorrência de 36 anfíbios, 16 lagartos, seis serpentes, três
crocodilianos e um quelônio. A riqueza de espécies encontrada para a região é baixa
quando comparada a outras regiões estudadas no Bioma (Costa et al., 2007; Valdujo et al.,
2009; Silva Júnior et al., 2009) e está relacionada com a metodologia e esforço amostral
empregado para a obtenção dos dados, sendo necessários estudos a longo prazo e a
utilização de várias metodologias para a avaliação adequada da herpetofauna local.
As APPs encontradas nas margens dos principais cursos d’água e áreas destinadas a
reserva legal (Figura 38) são os principais remanescentes de vegetação original da região.
Esses ambientes são de extrema importância para espécies que habitam exclusivamente
áreas florestadas, como os anfíbios Rhinella aff. margaritifera e Ameerega picta,
encontrados geralmente em matas ciliares ou de galeria onde vivem e se reproduzem, os
lagartos Coleodactylus brachystoma, Cercosaura schreibersii e Colobosaura modesta, que
vivem em meio a serapilheira de matas e savanas, e répteis arborícolas ou semi-arborícolas
como o lagarto Notomabuya frenata e a serpente Spilotes pullatus.

Figura 38. Remanescentes de vegetação original encontrados na APA Municipal Sete Quedas do
Rio Verde, município de Rio Verde do Mato Grosso/MS. Março de 2016.

Também são igualmente importantes para a herpetofauna do Cerrado áreas abertas
naturais, pois ao contrário do que ocorre na Amazônia e Mata Atlântica, a maior
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diversidade de espécies, principalmente de répteis, é encontrada em ambientes de
fitofisionomias savânicas e campestres e menor em formações florestais (Valdujo, 2004;
Nogueira et al., 2011). Na APA estes ambientes estão representados por alguns fragmentos
de cerrado sentido restrito, sobre solos arenosos, e cerrado rupestre, sobre solos pedregosos
(Figura 39), que devido as características estruturais da sua vegetação e ao tipo de
substrato no qual geralmente se encontram, estas fitofisionomias favorecem a ocorrência
de várias espécies heliófilas de lagartos, como por exemplo Ameiva ameiva e Ameivula gr.
ocellifera (Figura 39) (Colli, 2003; Valdujo, 2004).
Além da complexidade estrutural da vegetação, outro fator importante na composição de
comunidades herpetofaunísticas do Cerrado é o tipo de substrato. Apesar de serem
consideradas espécies generalistas e típicas de áreas abertas, vários lagartos apresentam
associação a substratos específicos, como o lagartinho-do-rabo-vermelho Vanzosaura
rubricauda e o lagartinho-do-rabo-azul Micrablepharus spp., associados a solos arenosos,
e os lagartos Phyllopezus pollicaris e Tropidurus spp. associadas a afloramentos rochosos.

Figura 39. Cerrado rupestre no interior da APA, ambiente de ocorrência do Lagarto-verde
Ameivula gr. ocellifera

Outro ambiente encontrado na UC e de grande importância para a herpetofauna da região,
principalmente anfíbios, são os campos úmidos e veredas. Na APA ambas as formações
são comuns, sendo encontradas em baixadas, nascentes ou ao longo dos principais cursos
d’água da região (Figura 40). Apesar de apresentar algumas espécies restritas a matas
ciliares e de galeria, na UC a maior diversidade de anfíbios é encontrada em campos
úmidos e brejos. Esses ambientes ainda podem abrigar espécies répteis de hábito aquático
ou semi-aquático, como as serpentes Eunectes murinus e Pseudoeryx plicatilis e a
pererequinho do brejo Dendropsophus minutus.
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Figura 40. Vereda acompanhando calha de afluente do rio Sete Quedas, local comum de
ocorrência na Pererequinha-do-brejo Dendropsophus minutus.

Até o momento não foram registradas espécies ameaçadas de extinção de acordo com a
lista nacional (MMA, 2014) ou internacional (IUCN, 2013). Entretanto, algumas espécies
estão listadas no apêndice II do CITES, o sapinho-venenoso Ameerega picta, o jacaré-dopantanal Caiman yacare, o jacaré-paguá Paleosuchus palpebrosus, o teiú Salvator
merianae, a sucuri Eunectes murinus e o jabuti Chelonoidis carbonaria, e uma espécie
inserida no apêndice I, o jacaré-do-papo-amarelo Caiman latirostris (CITES, 2015).
Estas espécies são visadas como caça ou devido ao seu valor comercial. No Brasil esses
animais são protegidos pela Lei de Crimes ambientais (Lei n° 9.605/98), a qual proíbe
matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão, ou em desacordo
com a obtida.
Somente uma espécie exótica foi encontrada na APA, a lagartixa-de-parede Hemidactylus
mabouia. Esta espécie apresenta ampla distribuição geográfica, sendo encontrada na
América do Sul, África, Madagascar, Caribe e México.
Quanto a distribuição geográfica, 10 das espécies registradas são consideradas endêmicas
do Cerrado (Nogueira et al., 2011; Valdujo et al., 2012): os anfíbios Rhinella ocellata,
Ameerega picta, Dendropsophus elianeae (Figura 41), Scinax constrictus, Physalaemus
centralis, Physalaemus nattereri e Chiasmocleis albopunctata; e os lagartos Coleodactylus
brachystoma, Micrablepharus atticolus e Manciola guaporicola.
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Figura 41. Pererequinha-do-brejo Dendropsophus elianeae, espécie endêmica do bioma
Cerrado registrada na APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde do Mato
Grosso/MS.

Mastofauna
Na área da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde e adjacência, durante a Avaliação
Ecológica Rápida em março de 2016, foram registradas 17 espécies de mamíferos
pertencentes a nove ordens e distribuídos em 14 famílias.
A ordem Carnivora apresentou o maior número de espécies registradas, com cinco
espécies, seguida por Rodentia, com três, Dasypodidade e Chiroptera, com duas espécies
cada.
Durante a elaboração do Plano de Manejo do Rio Cênico Rotas Monçoeiras, nas
campanhas de levantamento da mastofauna nos sítios amostrados na bacia do rio Coxim,
foram registradas 40 espécies de mamíferos, distribuídas em nove ordens e 20 famílias.
Destaque também para a ordem Carnívora, com 11 espécies registradas para a região, o
que torna factível suas ocorrências para a APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
Por estarem no topo da pirâmide alimentar, os mamíferos carnívoros tendem a viver em
áreas relativamente grandes e em baixas densidades populacionais, o que infere em uma
64

Plano de Manejo
Resumo Executivo
APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
Rio Verde de Mato Grosso/MS

forte dependência do ambiente em boa qualidade, sendo impactado de maneira intensa em
áreas de perda e fragmentação dos seus habitats (Marinho-Filho & Machado, 2006).
Representam uma grande importância ecológica, ao passo que podem regular a população
de presas naturais, de forma a influenciar toda a dinâmica do ecossistema em que vivem.
Na ausência desses predadores, suas presas naturais, como roedores, aves, répteis e insetos
tendem a se multiplicar exponencialmente, podendo como consequência trazer prejuízos à
agricultura e consideráveis perdas financeiras (Pitman et al., 2002).

Espécies endêmicas e espécies exóticas
No Cerrado ocorrem 251 espécies de mamíferos (Paglia et al., 2012), no entanto não foram
registradas espécies exclusivas do Cerrado na área da APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde.
As espécies que melhor representam este bioma são o lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus,) e o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), pois são marcantes em
áreas de Cerrado e raros em outros biomas brasileiros.
A ocupação do Cerrado por fazendas de gado teve sua origem em terras férteis próximas a
cursos d’água, o que permite acesso à água para uso humano e dessedentação animal. Na
vizinhança e mesmo no interior da APA Sete Quedas do Rio Verde, podemos observar a
presença de rebanhos de gado em formações de pastagem e com livre acesso às nascentes e
formações vegetacionais das APPs e RLs. Além disso, associada à ocupação humana,
existem outros mamíferos exóticos de grande porte, como equinos, ovinos e suínos. Pelo
fato de ser uma UC de Uso Sustentável, a criação desses animais é compatível com o uso e
ordenamento da categoria. No entanto, esses criatórios devem ficar restritos as cercanias
das propriedades rurais, nas áreas de pastagens, atenuando as pressões negativas sobre
ambientes naturais.
Apesar de considerados animais domésticos, cães e gatos representam uma maior ameaça à
biodiversidade local. Esses animais, por circularem por maiores extensões de habitat,
incluindo aqueles ainda preservados (como APPs e RLs), podem exercer pressões
negativas sobre populações de invertebrados, pequenos mamíferos e aves nativas.
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Espécies ameaçadas e cinegéticas
São consideradas como ameaçadas de extinção, as espécies que possuem populações
reduzidas ou em vias de redução, processo que pode ser também ocasionado pela pressão
de caça, alterações e destruição de habitats.
Algumas das espécies listadas para a APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde constam
em alguma lista de ameaça nacional (MMA) ou internacional (União Internacional para a
Conservação da Natureza - IUCN). Os mamíferos tamanduá-bandeira (Figura 42), e a anta
encontram-se classificados como “Vulnerável” tanto na lista nacional (MMA) quando na
internacional (IUCN, 2013). Outras espécies como o lobo-guará, onça-parda e o macacoprego também se encontram listados na categoria “Vulnerável” do MMA.
De acordo com lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção (Machado et al., 2008),
duas das 17 espécies registradas para a UC, encontram-se na categoria “Vulnerável”: o
tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, o lobo-guará Chrysocyon brachyurus.
Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2013) encontramse “Quase ameaçadas” (NT) duas espécies: o lobo-guará Chrysocyon brachyurus e a onçaparda Puma concolor. Na categoria “Vulnerável” (VU) encontram-se outras duas espécies:
o tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla e a anta Tapirus terrestris.
Algumas espécies na região da APA despertam interesses cinegéticos na população. Dentre
os animais que sofrem a pressão de caça, a paca Cuniculus paca parece ser a espécie mais
apreciada, seguida pela anta Tapirus terrestres, o cateto Pecari tajacu, a capivara
Hydrochoerus hydrochaeris (Figura 43), mão pelada, Procyon cancrivorus, o tatu peba
Euphractus sexcinctus, (Figura 44) e os cervídeos veado-mateiro Mazama americana. As
espécies de mamíferos terrestres caçadas apresentam geralmente um significativo declínio
populacional no início do processo, especialmente onde a pressão de caça é intensa, o que
pode levar a extinções locais ao longo do tempo (Lopes & Ferrari, 2000). O conhecimento
sobre as espécies afetadas, técnicas de caça, quantidade de animais abatidos e sua
utilização, são importantes aspectos para a compreensão da forma de uso e o impacto da
caça (Trinca & Ferrari, 2007), o que resulta nas melhores escolhas de manejo para as
populações afetadas.
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Figura 42. Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla registrado na APA Municipal das
Sete Quedas do Rio Verde.

Figura 43. Vestígio de Capivara, Hydrochoerus hydrochaeris registrado na APA Sete Quedas
do Rio Verde.
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Figura 44. Tatu Peba, Euphractus sexcinctus registrado na APA Municipal Sete Quedas do
Rio Verde.

Ictiofauna
A ictiofauna da bacia do Alto Rio Paraguai é bem conhecida, se comparada à maioria das
bacias da América do Sul (Menezes et al., 2000). Grande parte da composição taxonômica
dessa ictiofauna é conhecida, inclusive com disponibilidade de compilações taxonômicas
(Britski et al., 1999; 2007) e inventários em larga escala, inclusive em Mato Grosso do Sul
(Willink et al., 2000).
Estudos e inventários realizados na Sub Bacia do Rio Coxim e seus tributários indicam a
presença de 23 espécies pertencentes a seis famílias e três ordens taxonômicas de peixes.
A Ordem Characiformes (conhecidos popularmente como “peixes-de-escama”) apresentou
a maior riqueza de espécies, a seguir a Ordem Siluriformes (bagres e cascudos) e a Ordem
Perciformes (carás e joanas-guenza), o que está de acordo com o padrão para a ictiofauna
Neotropical (Lowe-Mcconnel, 1999) e de riachos Neotropicais (Castro, 1999).
A ictiocenose registrada é formada por espécies frequentes em riachos de cabeceiras da
bacia do Alto Rio Paraguai, com pequeno e médio portes. Dentre as espécies registradas,
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nenhuma é considerada ameaçada de extinção pelos critérios do MMA (2014), nenhuma é
reofílica (migradora de longas distâncias), segundo os critérios de Resende (2003), e são de
interesse à pesca: os lambaris Astyanax lineatus (Figura 45), Astyanax asuncionensis e
Astyanax marionae; a traíra Hoplias gr. malabaricus (Figura 45, à direita); o cascudo
Hypostomus cochliodon; as joaninhas Crenicichla semifasciata e C. lepidota (Figura 46).

Figura 45. Exemplar de Astyanax lineatus (lambari) (esquerda) e de Hoplias gr. malabaricus (traíra)
de ocorrência na Sub Bacia do Rio Coxim.

Figura 46. Exemplar de Crenicichla lepidota (joaninha) registrado em córregos da Sub Bacia do Rio
Coxim.
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
História da Ocupação Humana do Município
Os primeiros habitantes da área que hoje constitui o Município de Rio Verde de Mato
Grosso foram os Índios Caiapós.
No século XVII, chegaram os bandeirantes que adentraram pelo varadouro existente entre
o Rio Pardo e o Ribeirão Camapuã, seguindo pelo Rio Coxim chegando ao Taquari, em
busca das terras dos caiapós.
Com o estabelecimento de propriedades, em 1729, à margem direita do Taquari, a região
passou a ser devassada com mais frequência, o que determinou o afastamento dos
indígenas.
As terras do atual município permaneceram inabitadas até o ano de 1885, quando foi
adquirida por compra, ao Estado, extensa faixa de terra situada à margem direita do Rio
Verde, com a intenção de se estabelecer a pecuária, mas a maior parte de suas terras foi
vendida para a instalação da fazenda Campo Alegre.
A constituição de um núcleo onde hoje se constitui a cidade de Rio Verde de Mato Grosso
se deu com a chegada de novos migrantes e suas famílias e a consequente abertura de
novas fazendas de gado e de agricultura de subsistência.
O Distrito de Paz de Rio Verde foi criado em 1931, pelo Decreto nº 89, de 17 de agosto,
instalado em 03 de outubro do mesmo ano, teve como seu primeiro Juiz de Paz, Porfírio
Gonçalves e Escrivão do Cartório de Paz, Thomaz Barbosa Rangel. O Decreto-Lei nº 876,
de 03 de julho de 1947, criou a Coletoria Estadual, instalada no ano seguinte.
Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o
Distrito de Rio Verde figura no Município de Coxim. O Distrito foi elevado à categoria de
município com a denominação de Rio Verde de Mato Grosso, pela Lei Estadual nº 707, de
15 de dezembro de 1953, desmembrado de Coxim. Em nova divisão territorial datada de 1º
de janeiro de 1979, o município é constituído de dois Distritos: Rio Verde de Mato Grosso
e Juscelândia. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15 de julho de 1999.
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Problemas Ambientais Decorrentes do Uso e Ocupação da Terra
A Área de Proteção Ambiental Municipal Sete Quedas do Rio Verde foi criada pelo
Decreto Nº 800, de 04 de abril de 2005 com o objetivo de preservar as Cachoeiras do Rio
Verde, e demais córregos formadores da micro bacia promovendo o uso racional dos seus
recursos naturais.
A área da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde é ocupada atualmente por
propriedades rurais de diversos tamanhos e cerca de dez estabelecimentos como balneários
e pousadas (Figura 47).

Figura 47. Balneário localizado na APA Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso,
MS.

A principal atividade das grandes propriedades rurais da região é a pecuária, porém
também são encontrados outros tipos de atividades como cultivo de eucalipto, soja e
criação de ovinos (Figura 48) e em propriedades menores são encontrados pomares e
hortas.
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Figura 48. Criação de ovinos na APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato
Grosso, MS.

Destaca-se também a importância de um local adequado (Figura 49) para a estocagem
temporária dos resíduos sólidos, de forma que tenha capacidade de armazenar todo o lixo
produzido entre as coletas realizadas pelo município, ou o aumento da frequência das
coletas em períodos de maior atividade turística na região.
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Figura 49. Lixeira para estocagem temporária de resíduos sólidos na APA Municipal Sete Quedas
do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, MS.

Na região da APA Sete Quedas do Rio Verde a maioria das moradias (72,8%) possui
abastecimento de água fornecido através de Bica (mina d`água). O segundo maior meio de
abastecimento de água é através de poço (28,5%), porém a água não é tratada, a minoria
das propriedades possui abastecimento por bombeamento da água de córregos e rios e pela
rede geral de distribuição (14,2% cada) (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Tipo de abastecimento de água utilizado nas moradias existentes na
área da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
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Na região da APA não há tratamento de esgoto fornecido pela rede geral de esgoto, como
as moradias também não recebem rede geral de água municipal, a maioria (85,7%) utiliza
de fossas rudimentares como escoamento de esgoto, e 14,2% possuem fossa séptica
(Gráfico 2).
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Gráfico 2. Tipo de tratamento de esgoto utilizado nas moradias existentes na área
da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.

Na região da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde, 57% das moradias são atendidas
pela coleta municipal, 42,8% utilizam a queima como método de descarte dos resíduos
(Tabela 1). Em alguns pontos foram encontrados resíduos sólidos depositados nas margens
de estradas localizadas na área da APA (Gráfico 3 e Figura 50).

Tabela 1. Índices de destino dos resíduos sólidos de acordo com o censo demográfico 2010, Rio
Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Tipo de Destino dos Resíduos Sólidos
Coletado
Coletado por serviço de limpeza
Coletado em caçamba de serviço de limpeza
Queimado (na propriedade)
Enterrado (na propriedade)
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro destino

Número de Domicílios
5.225
5.222
3
750
182
11
39
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Gráfico 3. Tipo de destino dado aos resíduos sólidos nas moradias existentes na
área da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.

Figura 50. Resíduos sólidos descartados irregularmente em margem de estrada na área da
APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, MS.
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Visão das Comunidades sobre a Unidade de Conservação
Para se avaliar a percepção da comunidade em relação à APA Municipal Sete Quedas do
Rio Verde foi realizada uma pesquisa de campo, sendo entrevistadas 21 pessoas, in loco,
com um questionário estruturado em seis partes:
- Identificação e perfil do entrevistado;
- Vínculo com o local;
- Percepção da UC;
- Atividades econômicas, perfil das atividades econômicas;
- Aspectos ambientais;
- Potencial turístico.

O levantamento teve como objetivo observar as ações antrópicas no Município de Rio
Verde de Mato Grosso, principalmente quanto à comunidade que se encontra na área da
APA Sete Quedas do Rio Verde. Além disso, diagnosticar o perfil socioeconômico da
população e a produção social do espaço.
As entrevistas foram realizadas tanto na área rural na região da APA quanto na urbana
central do município e abrangeram a população de ambos os sexos, de diferentes idades e
raças.
Do total de entrevistas, 40% foram realizadas em balneários e pousadas que se encontram
no interior da APA, às margens do rio Verde, 40% foram realizadas em propriedades rurais
localizadas no interior da APA e em seu entorno e 20% foram realizadas no centro da
cidade de Rio Verde de Mato Grosso.
O diagnóstico socioeconômico levantou questões para avaliar a opinião dos moradores
locais entrevistados a respeito da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde. Os
moradores da região da Unidade de Conservação mostraram que desconhecem os aspectos
referentes a criação e objetivos da APA. Muitos moradores entrevistados (57%)
desconhecem a existência de uma Área de Proteção Ambiental no local onde residem
mesmo estando diretamente envolvidos com atividades impactantes no local como o
turismo e a pecuária. Dentre as atividades econômicas mais realizadas pelos moradores da
região da APA estão os estabelecimentos comerciais (Figura 51 e Gráfico 4),
estabelecimentos turísticos e as atividades de agricultura e pecuária como criação de gado
de corte ou leiteiro e culturas (soja, eucalipto e outros). Além da importância econômica e
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turística, a APA contempla locais fonte de atividades recreacionais para os moradores da
região, que se banham nas águas dos córregos e rios da região.

Figura 51. Estabelecimento comercial localizado na APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde, Rio Verde de Mato Grosso, MS.
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Gráfico 4. Principais usos identificados na APA Sete Quedas do Rio
Verde, Rio Verde de Mato Grosso, MS.

77

Plano de Manejo
Resumo Executivo
APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
Rio Verde de Mato Grosso/MS

Apesar das diferenças nas atividades profissionais e no uso de serviços ambientais
fornecidos pela APA aos diversos perfis de moradores locais, algumas semelhanças
surgiram durante as entrevistas.
Um aspecto que se mostrou uma preocupação comum entre os moradores locais é a falta
de estrutura e saneamento básico nos estabelecimentos comerciais turísticos, que não
possuem água encanada e esgoto, a coleta de lixo é realizada uma ou duas vezes por
semana sendo insuficiente na alta temporada, não há rede de internet para a região e a
estrada estadual que dá acesso a principal área turística está em má condições, esta falta de
estrutura pode refletir negativamente no turismo na região.
Um aspecto importante percebido durante as conversas com os habitantes locais foi a
preocupação com a preservação da fauna local. Os moradores mostraram conhecer bem a
biodiversidade da região, relatando a presença de espécies como onça-parda, anta,
capivara, veado, quati, tamanduá, cateto, queixada, tatus, cutia, macacos, jacaré e diversas
aves.
Entre os moradores da região da APA há também uma preocupação em relação à
preservação do meio ambiente e da vegetação local, vários moradores disseram saber da
grande importância da preservação das Áreas de Preservação Permanente – APP e das
áreas de Reserva Legal para consequente preservação da fauna e dos rios da região. Os
moradores relataram que atualmente os avistamentos de espécies da fauna local são mais
frequentes do que antigamente, refletindo o trabalho de preservação e recomposição da
vegetação nas propriedades da região.
Os moradores relataram o fogo com algo raro na região, porém é necessário ressaltar que a
queima dos resíduos sólidos é uma prática comum nas propriedades da região podendo
contribuir com o aumento do risco de incêndios.
Quando questionados sobre a importância da APA para o município, os aspectos mais
destacados foram o turismo, a preservação ambiental e a Educação Ambiental. No
geral, os moradores acreditam que a região possui alto potencial turístico e deveria ser
melhor explorada, muitos reclamam da falta de incentivo da Prefeitura para o
desenvolvimento do turismo na região e acreditam que a criação da APA valoriza as
atividades turísticas atraindo visitantes que buscam atividades de contato com a natureza,
porém os moradores destacam a falta de estrutura para receber esses visitantes, pois a
cidade conta com poucos hotéis, restaurantes e lanchonetes. A maioria dos entrevistados
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acredita que o incentivo municipal pode promover mudanças no turismo e auxiliar na
sistematização do planejamento, articulação, mobilização, cooperação inter setorial para o
desenvolvimento turístico local e regional.
A partir da visão dos moradores podemos extrair sugestões para a melhoria de aspectos
como acesso, estrutura e informação, aspectos importantes para o desenvolvimento da
APA, pois estão diretamente envolvidos com todos os aspectos da UC, sendo assim
conhecem todas as fraquezas e qualidades da região assim como os potenciais usos e
recursos explorados e não explorados da UC.

SITUAÇÃO ATUAL DE GESTÃO DA UC
A APA Municipal não possui ainda seu Conselho Gestor constituído, no entanto a
elaboração do Plano de Manejo e as Oficinas participativas para consolidação do mesmo
tem sido um importante instrumento de organização dos setores da sociedade diretamente
envolvidos com a gestão da APA para a formalização do Conselho Gestor da UC, em fase
de constituição.

ANÁLISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO
O principal desafio para o aprimoramento dos Planos de Manejo consiste na melhoria das
abordagens do diagnóstico. A compreensão da paisagem implica num conhecimento
integrado de fatores como geologia, relevo, hidrografia, clima, solos, flora, fauna, estrutura
ecológica, formas de uso e ocupação do solo e a dinâmica social e econômica da região.
A abordagem aplicada no desenvolvimento do diagnóstico da APA Municipal Sete Quedas
do Rio Verde foi embasada numa avaliação dos ambientes e suas implicações de uso para a
conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Para otimizar os resultados numa
avaliação articulada de todos os aspectos ambientais da Unidade de Conservação foram
aplicadas as seguintes estratégias e recomendações, a seguir, constante do Roteiro
Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação
Estaduais do Mato Grosso do Sul (Longo & Torrecilha, 2015), tais como:
1.

O Diagnóstico inicia já na etapa de Organização do Planejamento.

1.

Realizarmos diagnósticos com perguntas orientadoras, com foco;
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2.

Devemos realizar análises consistentes das informações obtidas, pois é frequente
considerar caracterização ambiental como se fosse diagnóstico. Devemos então
promover a ligação entre diagnóstico e planejamento;

3.

Estabelecermos metas e planejamento de ações considerando a capacidade de
gestão da UC e a possibilidade de evoluir sua efetividade;

4.

Planos de Manejo com planejamento estratégico e com foco nos desafios de gestão,
incluindo análise de conjuntura e de capacidade de gestão;

5.

A formação e emprego de profissionais voltados para efetividade da gestão na
elaboração do Plano;

6.

Maior integração entre pesquisadores e gestores;

7.

Planejamento com foco na conservação ambiental e ênfase para espécies exóticas,
endêmicas e serviços ambientais;

8.

O plano deve ser encarado como uma ferramenta de monitoramento com avaliação
periódica;

9.

Que os Diagnósticos não devam ser muito longos e exaustivos. Muitos dados
produzidos são inúteis para a gestão da UC;

10.

Integrar os dados do meio biótico e abiótico aos desafios de gestão;

11.

O Diagnóstico deve ser elaborado de acordo com o nível de consolidação da UC e
de suas necessidades atuais.

A partir desta abordagem, seguem os principais resultados do diagnóstico da UC, numa
avaliação geral da paisagem, seus usos e impactos sobre os recursos naturais e
biodiversidade da APA, os quais requerem enfoque especial para a gestão da UC.
A vegetação natural da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde encontra-se na forma de
pequenos fragmentos numa matriz predominante de pastagens (53,13% da superfície).
Ocorrem ainda áreas com uso pela agricultura na porção ao norte (8,29%) e silvicultura em
pequenos fragmentos (1,5%). Em termos de vegetação natural predominam na UC
formações Savana, com suas variáveis fitofisionômicas (22,86%). Dentro das formações
Savânicas ocorrem formações de Cerrado Rupestre, presente em áreas de afloramentos
rochosos, que expressam uma flora característica, restrita destes ambientes. Estas
formações rupestres integram somente 7% das formações de Savanas do país. As
formações florestais presentes na UC são de Florestas Xeromorfas (Cerradão) na forma de
fragmentos isolados que recobrem 0,94% da APA, e as Formações de Floresta Estacional
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Semidecidual Aluvial (Mata Ciliar 10,09%) ao longo do rio Verde. Os fragmentos
florestais de porte maior estão restritos às áreas de Reserva Legal das propriedades
adjacentes, ou a Áreas de Preservação Permanente na beira dos córregos.
Na maior parte da superfície da APA, com exceção da porção sul, predomina solos do tipo
Neossolos Quartzarênicos Órtico, que são solos minerais, não hidromórficos, textura
arenosa, profundos ou poucos profundos, pouco desenvolvidos, excessivamente drenados,
normalmente destituídos de materiais facilmente intemperáveis. Apresentam baixa
retenção de umidade, grande lixiviação, soma e saturação de bases inexpressivas, elevada
saturação com alumínio trocável e quase sempre fortemente ácidos. Em consequência são
desaconselháveis para a agricultura, tendo seu uso restrito para a pecuária. São solos
formados por sedimentos do quaternário ou arenitos diversos. Na APA estão presentes
relevo suave ondulado, erosão ligeira, sob vegetação de Savana e pastagens.

Na APA predominam as terras com aptidão intermediária TM2, que apresentam maiores
riscos de deficiência hídrica para uso com pastagem plantada, pois são solos de textura
arenosa, sendo a silvicultura a sua utilização mais segura. Outra opção é reservar parte
destas terras para proteção da fauna e flora do Cerrado, mantendo os fragmentos de mata
ainda existentes, especialmente as manchas de Cerrado rupestre, bastante pressionado pela
presença do gado. Correspondem a 16,74% da área do estado e na APA, as terras TM2
estão localizadas em toda extensão de leste a oeste, na borda norte da UC, abrangendo
quase a totalidade da sub bacia do rio Verde. Nestas terras TM2 estão localizadas quase
todos as nascentes dos córregos contribuintes para a formação da sub bacia do rio Verde,
como os córregos Indaiá, Lajeadinho, Lajeado e córrego da Porteira, contribuintes da
margem esquerda e o córrego do Bugio, localizado na margem direita do rio Verde.

Este quadro de ocupação expressa ações constantes de monitoramento do uso do solo e
requer em alguns pontos ações de conservação e restauração do solo, apesar das
propriedades na micro bacia do rio Verde terem investido ao longo dos últimos anos em
ações de conservação do solo em áreas de pastagem e agricultura.
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PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
O Planejamento da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde é resultante da análise
integrada de informações biológicas, ecológicas, físicas e sócio culturais geradas no
inventário para a consolidação do Encarte II – Diagnóstico Ambiental da UC. Nos
resultados do diagnóstico foram incorporadas ainda sugestões das Oficinas locais, com a
aplicação da matriz de planejamento FOFA (forças, oportunidade, fraquezas e ameaças)
para fortalecer as ações direcionadas ao planejamento e zoneamento/ações de manejo a
partir das contribuições dos atores locais.
O processo de formulação do planejamento é dinâmico e deve ser considerado como um

instrumento de gestão desenvolvido mediante uma análise do diagnóstico da situação atual,
bem como uma visão de futuro e de valores institucionais, que indicam a escolha da
estratégia de atuação e do alcance dos objetivos específicos do planejamento.
No estabelecimento da missão e da visão devem ser considerados os respectivos conceitos:
- A Missão é a declaração de propósito ampla e duradoura que individualiza e distingue a
razão de ser de uma instituição ou, neste caso, de uma Unidade de Conservação;
- A Visão é a idealização de um futuro desejado para a organização, programa ou, neste
caso, a APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde. Esta deve ser clara, estar em
permanente visibilidade para a sociedade e também transmitir a essência da APA
considerando seus propósitos e a maneira como deverá ser reconhecida.

Objetivos de Manejo
A APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde foi criada com o objetivo de proteger os
aspectos paisagísticos e naturais da micro bacia do rio Verde, restaurar seu sistema
hidrológico e promover seus usos com bases sustentáveis, fortalecendo seu uso múltiplo.
Com este enfoque, o Zoneamento e Programas de Conservação e Manejo da UC estão
voltados a proteção da biodiversidade, restauração das áreas críticas e estímulo ao
desenvolvimento e ordenamento das atividades turísticas voltadas a harmonização e
adequação dos sítios turísticos, otimizando os elementos naturais nas ações de recreação e
turismo.
Busca também estimular ações de reflorestamento nas propriedades rurais para atender ao
estabelecido na legislação nacional, principalmente as Reservas Legais, e fortalecer
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também o diálogo entre os proprietários e atores locais, estimulando a associação dos
moradores para fortalecer os usos recreativos e turísticos da UC.
Assim, o Zoneamento Ambiental da APA foi baseado tanto nas características naturais da
UC como seu potencial de uso sustentável. No seu ato de criação, formalizado pelo
Decreto Municipal n° 800 de 18 de abril de 2005, a APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde tem como objetivo promover a proteção da paisagem de grande valor natural e
cênico, a bacia hidrográfica do rio Verde e sua diversidade. A sua criação foi incentivada
pelos benefícios do ICMS Ecológico, principal ferramenta indutora da criação das
Unidades de Conservação municipais. Reflete também uma estratégia de conservar e
restaurar a Bacia Hidrográfica do Rio Taquari.
Ao analisarmos a fundamentação normativa de criação da UC e sua potencialidade de usos
e conservação, podemos constatar que a gestão da APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde deve buscar, como objetivos específicos:


A proteção das populações de espécies ameaçadas em seus diferentes graus de

ameaça e residentes na unidade tais como: lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), onça
parda (Puma concolor), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), arara azul grande,
(Anodorhynchus hyacinthinus), arara-vermelha-grande (Ara chloropterus) e a anta
(Tapirus terrestres), entre outras.



Promover a conservação dos remanescentes de vegetação natural na micro bacia

do Rio Verde buscando, sempre que possível conectar estes remanescentes em Corredores
de Biodiversidade;


Proteger espécies de répteis de hábito aquático ou semi-aquático, como as serpentes

Eunectes murinus e Pseudoeryx plicatilis e a pererequinho do brejo Dendropsophus minutus.


Proteger espécies de anfíbios endêmicas do Cerrado tais como: Rhinella ocellata,

Ameerega picta, Dendropsophus elianeae, Scinax constrictus, Physalaemus centralis,
Physalaemus nattereri e Chiasmocleis albopunctata; e os lagartos Coleodactylus
brachystoma, Micrablepharus atticolus e Manciola guaporicola.


A proteção da biodiversidade aquática da micro bacia do rio Verde;



Proteger e restaurar o conjunto hídrico do rio Verde e seus tributários

minimizando os processos erosivos e a sedimentação, evitando as interferências negativas
sobre a utilização da água e do solo;


A conservação de seus atributos bióticos, estéticos/cênicos e histórico/culturais;



Fortalecer a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores locais;
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Promover o disciplinamento do processo de uso e ocupação do solo,

principalmente nas áreas propostas para restauração;


Incrementar ações de uso dos recursos naturais com bases sustentáveis, com

enfoque na aptidão das terras;


Aprimoramento das atividades turísticas, capacitando os moradores locais para o

desenvolvimento de um turismo ecológico e cultural.

Registro das Oficinas Participativas da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde
As três Oficinas de Planejamento Participativo (OPP), realizadas em 07 de abril, 06 de
maio e 16 de junho de 2016, caracterizam-se como uma das principais ferramentas de
planejamento da UC, as quais deram as bases para alinhar os objetivos e metas estratégicas
de gestão, balizar as ações e incrementar a governança na gestão das Unidades de
Conservação. Realizadas em etapas distintas de elaboração do Plano de Manejo,
permitiram um planejamento claro e factível de ações de gestão para os próximos cinco
anos da UC, e também oportunizou num processo de troca de informações, um estímulo ao
associativismo das comunidades e atores envolvidos na realidade local. Destaca-se como
objetivos específicos da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde:
 Integrar no processo de planejamento o papel e o valor dos parceiros, componentes e
partes interessadas, e busca envolvê-los de uma forma que responda às suas
necessidades e expectativas (governança da UC) e que assegura a salvaguarda da
Unidade de Conservação;
 Alinhar os estudos e diagnósticos para atender aos objetivos dos gestores da UC e atores
locais;
 Ajustar as atividades, competências e ações de planejamento frente a equipe de gestão
da UC e comunidade local;
 Divulgar a existência da UC e fortalecer seu papel para o desenvolvimento sustentável
das comunidades e atores locais;
 Formular uma proposta de missão e visão da APA Municipal Sete Quedas do Rio
Verde, de forma participativa;
 Levantar os principais problemas da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde e
sugestões de solução;
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 Obter subsídios para o zoneamento, programas e ações de manejo da APA Municipal
Sete Quedas do Rio Verde, visando a sua gestão eficaz e efetiva de modo a cumprir a
Missão da UC, ao longo de 5 (cinco) anos;
 Levantar parcerias potenciais entre as instituições que, direta ou indiretamente,
interferem no manejo da APA;
 Fornecer informações sobre os aspectos técnicos e institucionais que norteiam o Plano
de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal Sete Quedas do Rio Verde.

Durante as Oficinas foram propostas a Missão e a Visão de Futuro como subsídios à
elaboração de uma redação consolidada.
Entre os insumos considerados na composição das propostas de gestão e manejo da UC,
destacam-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, o
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Rio Verde, Planos e programas
de Governo que visam ao desenvolvimento regional e a proteção/restauração da paisagem,
biodiversidade e dos recursos naturais.
Para construção das matrizes de planejamento foram considerados os resultados das
discussões do diagnóstico socioambiental da APA e as reuniões técnicas junto à equipe de
coordenação da elaboração deste Plano. A partir desta, foram definidas, no contexto do
planejamento, estratégias para auxiliar a reverter forças negativas existentes e potencializar
as forças positivas detectadas a favor dos objetivos e da Missão da APA.

Na Primeira Oficina Participativa, realizada em 07 de abril (das 18:00 as 21 horas) na
Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, foi apresentado uma síntese do
diagnóstico preliminar da UC, seus principais aspectos de uso e ocupação, potencialidades,
conflitos de uso e biodiversidade. Apresentou se um cronograma de atividades,
metodologias de análise e consolidação das ações e zoneamento, buscou-se como aspecto
fundamental o reconhecimento por parte da comunidade e atores locais da existência da
UC, e integração dos mesmos na consolidação e gestão da APA. Nesta Oficina foi
apresentada uma proposta modelo de criação do Conselho Gestor da UC, o qual já se
encontra em fase final de consolidação.
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Nesta etapa define-se também as competências dos atores envolvidos. O processo de
elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação deverá ser conduzido a
partir da atuação integrada de quatro frentes de ação: Equipe de Planejamento, Equipe
Técnica, Conselho Gestor e Grupo de Cooperação (Longo & Torrecilha, 2015).
Seguindo ainda as orientações do Roteiro Metodológico Estadual, cada uma destas frentes
apresenta composição e função específica, de modo a possibilitar uma participação ampla
dos setores envolvidos com a UC no seu processo de planejamento, e também o de
flexibilizar a elaboração do Plano frente aos cenários distintos de recursos humanos e
financeiros para a sua efetiva elaboração. Portanto, esta Primeira Oficina teve um papel de
destaque na estruturação das equipes, definição das competências de todos os parceiros.

Resultados e Produtos da Primeira Oficina Participativa
 Apresentação e reconhecimento da FIBRAcon, por parte dos atores locais, como
instituição responsável pela elaboração e consolidação do Plano de Manejo;
 Reconhecimento da comunidade local da existência e papel da UC para o
desenvolvimento sustentável da região;
 Organização da comunidade e poder público para a constituição do conselho gestor da
UC;
 Ampliação do conhecimento dos atores locais, moradores da UC e poder público da
biodiversidade e ocupação da APA, com ênfase a suas potencialidades e ameaças;
 Fortalecimento da relação entre os parceiros responsáveis pela elaboração do Plano de
Manejo e definição do papel de todos os atores.

Durante a Segunda Oficina Participativa, na qual foram apresentados os resultados do
diagnóstico da UC, e na Terceira Oficina, onde foram apresentados o zoneamento e os
programas de conservação e manejo, foi aplicada a Metodologia Participativa Matriz
FOFA, que permitiu uma análise do ambiente interno e externo dos fatores que impactam
positivamente e negativamente a APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
A metodologia de análise de SWOT, sigla em inglês de Strenghts, Weaknesses,
Opportunities e Threats, é uma ferramenta participativa que foi popularizada no Brasil
como Matriz FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) que se baseia numa
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abordagem de análise prática e objetiva, amplamente aplicada em atividades
multidisciplinares de planejamento estratégico. Utiliza-se de uma análise ampla do
ambiente, esquematicamente representada a seguir:

 1) Interno da UC, influenciáveis por ela:
 Forças: aspectos vantajosos X Fraquezas: aspectos que precisam ser
melhorados.
 2) Externo da UC, não influenciáveis diretamente por ela:
 Oportunidades: aspectos favoráveis ao alcance dos objetivos X Ameaças:
aspectos que dificultarão o alcance dos objetivos.

De acordo com a montagem dessa matriz, podemos ter diferentes combinações de cenários
no interior e ambiente externo da UC. A interação dos Pontos Fortes e Oportunidades é
chamada de Forças Impulsoras, as quais fortalecem a UC, contribuindo para o manejo e
alcance de seus objetivos de criação.
Já a interação entre Pontos Fracos e Ameaças é conhecida como Forças Restritivas, ou
seja, forças que debilitam a UC, comprometendo o manejo e alcance das metas de seus
objetivos de criação.
A seguir, no Quadro 8 é apresentado a Matriz FOFA com os resultados da segunda Oficina
de Planejamento Participativo.

Quadro 8. Matriz FOFA – Resultado da Segunda Oficina Participativa.

Interno
Forças
-Alta biodiversidade
-Beleza cênica
-Legado histórico-cultural
Forças
-Atratividade turística
impulsoras -Existência de legislação
-Conselho gestor
-Plano de Manejo
-Áreas prioritárias para

Externo
Oportunidades
-Diversificação das atividades
econômicas
-Turismo de natureza, histórico-cultural,
científico e de base comunitária
-Oportunidades recreativas
-Educação ambiental e disponibilização
de material informativo sobre a UC
-Parcerias e convênios
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conservação e corredores
ecológicos

Forças
restritivas

Fraquezas
-Erosão, solapamento e
assoreamento
-Descontinuidade da mata ciliar
em trechos do rio
-Manejo inadequado de
pastagens
-Comprometimento da qualidade
da água
-Falta de infraestrutura e pessoal
lotado
-Falta de informações e
comunicação sobre a UC e suas
normas
-Ausência de governança
-Falta de placas de sinalização e
de proteção da UC

-Captação de recursos externos
-Adoção de boas práticas agropecuárias
-Melhoria do sistema de fiscalização
-Restringir o desmatamento
-Reflorestamento com sp nativas
Ameaças
-Pesca e caça ilegal
-Manejo inadequado do solo
-Desmatamento
-Visitação desordenada
-Descontinuidade de políticas públicas.

A Terceira Oficina Participativa foi realizada em 16 de junho de 2016 na Câmara
Municipal, com início às 18:30 e término as 22:00, tendo como objetivo a consolidação do
Zoneamento Ambiental e dos Programas e Ações de Conservação e Manejo da UC. Esta
Oficina contou com presença expressiva de moradores, atores locais, gestores públicos e
cidadãos, que se mostraram bastante empenhados e motivados para o seu efetivo
funcionamento.

Durante a aplicação da Metodologia FOFA foram identificados os fatores mais
impactantes, segundo o conhecimento dos participantes e seguida de uma análise das
forças restritivas à gestão da APA, com apontamento de possíveis soluções que pudessem
superar essas restrições. |Os Quadros 9 e 10 a seguir, ilustram o processo participativo das
Oficinas.
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Quadro 9. Análise dos fatores impactantes da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.

Forças Impulsoras

+

Forças Restritivas

-

Fatores Internos
Fortalezas
1. Beleza natural única
2. Recursos hídricos
3. Diversidade da fauna
4. Qualidade ambiental
5. Diversidade da flora
6. Entrada no pantanal
7. Posição privilegiada

Fatores Externos
Oportunidades
1. Potencial turístico
2. Educação Ambiental
3. Roteiro de Atrativos turísticos de
natureza
4. Cartilha normativa
5. Unidade de Conservação
6. Identidade Cultural
7. Polo cerâmico
8. Viveiro de mudas
9. Duplicação da BR-163
10. Capacitação para a turismo
11. Boa gastronomia
Fraquezas
Ameaças
1. Pastagem degradada 1. Asfaltamento da MS 427
2. Lixo, as margens do
2. Turista
rio e estrada
3. Instabilidade política
3. Uso descontrolado de 4. Falta de estrutura institucional
agrotóxico
municipal de gestão ambiental
4. Queda da receita na
5. Falta de governança
economia
5. Estrutura das estradas
vicinais
6. Manutenção das
linhas de energia
7. Assoreamento dos
recursos hídricos
8. Necessidade de
recuperação nascentes
9. Pesca predatória
10. Caça predatória

Entre as fortalezas se destaca a beleza cênica única, decorrente do encachoeiramento do rio
Verde e a diversidade de fauna e flora, atrativos que impactam fortemente tanto no turismo
contemplativo como nas atividades de esportes radicais. Entre as oportunidades
identificadas pelos participantes, estão às atividades turísticas da APA e às características
culturais do município. Embora identificada a importância do atrativo turístico, os
participantes apontaram a necessidade dos serviços (hotelaria, alimentação e guias
especializados) para que a atividade turística se desenvolva, com preocupação comum
muito voltada à sustentabilidade ambiental. Destaca-se também a preocupação com o
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comportamento e valor do turista, atividade que requer um esforço em ações educativas e
interpretativas, buscando aos poucos um turismo de natureza e fortalecendo o turismo
cultural. As fraquezas mais impactantes estão ligadas à atividade econômica pecuária,
decorrente do aceleramento da degradação da pastagem provocado pela constituição
arenosa do solo, motivo pelo qual foi identificada como a força mais restritiva. As
respectivas soluções tecnológicas existentes para evitar a degradação do pasto foram
apontadas. As forças restritivas estão no quadro que segue.

Quadro 10. Análise estratégica das Forças Restritivas da Gestão da APA.

Forças Restritivas à Gestão da
APA
Pastagem degradada

Estrutura das estradas vicinais
Assoreamento dos recursos
hídricos

Ações Estratégicas Para Neutralizar as Forças
Restritivas
Assistência técnica especializada – Mais Inovação
SENAR-MS
Crédito Rural – Programa ABC e Programa Terra
Boa
Disseminação de informação técnica
Adequação das estradas: drenagem, passagem de
fauna, sinalização, controle de velocidade.

Necessidade de recuperação de
nascentes

Cercar, isolar, revegetar.

Falta de Roteiro de Atrativos
turísticos de natureza

Capacitação, rede hoteleira, gastronomia,
comercialização dos roteiros, associativismo,
calendário de eventos

Outra ação estratégica urgente identificada é quanto ao asfaltamento da MS-427 que deve
se adequar às necessidades da APA, evitando assoreamento, que em grande parte é
proporcionado por uma rede de drenagem deficiente, que pode se agravar com o
asfaltamento. Deve ser considerada ainda a correta sinalização e passagem de fauna.
A necessidade de recuperação de nascentes, a necessidade de aumentar a vazão do rio
Verde e também o assoreamento facilitado pelo solo arenoso toma contornos de uma ação
coordenada e urgente, de forma a manter o principal atrativo turístico.
A falta de roteiros turísticos de natureza, bem como os serviços associados a eles foram
identificados e apontados como prioridade de ação. Percebe-se que os danos ao ambiente,
quer provocados pela atividade pecuária (degradação e assoreamento de nascentes), quer
pela estrutura de rodagem são tão ou mais importantes que as forças restritivas ligadas ao
turismo. E esta constatação leva à uma conclusão muito importante a partir da Oficina
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Participativa, qual seja, a recuperação e preservação da APA Municipal Sete Quedas do
Rio Verde têm que ocorrer de forma paralela ao desenvolvimento das atividades turísticas.
A seguir, a Figura 52 ilustra com registros fotográficos as Oficinas Participativas

Figura 52. Registro das Oficinas de Planejamento Participativas.
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MISSÃO INSTITUCIONAL E VISÃO DE FUTURO
Missão Institucional
Conservar os recursos hídricos e a biodiversidade do território da APA Municipal Sete
Quedas do Rio Verde, promovendo o desenvolvimento sustentável e valorizando o
patrimônio cultural e cênico
Visão de Futuro
Ser conhecida por ser uma Unidade de Conservação de gestão eficiente e participativa, que
contribui para o desenvolvimento sustentável da região e para a conservação da paisagem,
da biodiversidade e dos recursos hídricos.

ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APA MUNICIPAL SETE QUEDAS DO RIO
VERDE

Diretrizes e Normas gerais da UC
Nesta etapa de desenvolvimento do Plano de Manejo procura-se definir quais as regras que
irão nortear todo o processo de construção do Zoneamento e dos Programas de Ações do
da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde. Desta forma, espera-se estabelecer, em
conformidade com os objetivos da Unidade e de seus pressupostos básicos, algumas linhas
a serem seguidas, abrangendo assim as questões pertinentes ao subsídio à gestão da UC.
Com base na Oficina e nos objetivos de criação da Unidade de Conservação foram
estabelecidas as seguintes diretrizes:
1.

Desenvolvimento sócio ambiental da população local, por meio de programas de
educação ambiental e de capacitação comunitária;

2.

Construção de um plano de comunicação sócio ambiental para a UC;

3.

Fortalecimento da APA Sete Quedas do Rio Verde, dotando-a de recursos humanos
e infraestrutura;

4.

Promoção da aproximação institucional com entidades potencialmente parceiras;

5.

Intensificação das ações de fiscalização, monitoramento e controle;
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6.

Promoção da integração com as demais UCs, centros especializados e demais áreas
protegidas da região;

7.

Fomento às pesquisas na UC;

8.

Gestão participativa e sustentável da UC.

Métodos e Resultados
Na elaboração do Zoneamento da APA foram aplicadas técnicas de geoprocessamento em
um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para analisar a paisagem da UC, o qual
permitiu a elaboração das zonas ambientais da Unidade de Conservação. As bases destas
análises foram substanciadas pelos dados físicos, biológicos e de paisagem da UC, onde
foram agregados dados de levantamentos de campos, como a presença de vegetação
rupestre e áreas frágeis com acentuados processo erosivos.
Para a análise dos aspectos físicos da UC foi empregada à classificação de Aptidão
Agrícola das Terras (Macrozoneamento de 1990), que sumariza diversos aspectos abióticos
importantes para mensurar a fragilidade ambiental de uma dada localidade.
Através da classificação Aptidão Agrícola das Terras do Atlas Multirreferencial do MS,
visualiza-se espacialmente a capacidade produtiva das terras, entendida quanto a interação
de parâmetros físicos de tipo de solo-clima vigente-posição no relevo, havendo, assim a
indicação de áreas aptas a serem ocupadas com lavouras, pastagens plantadas e natural e
silvicultura, além das que são desaconselháveis à introdução ao processo produtivo, visto a
existência de uma série de fatores limitantes (que indicam fragilidades físicas), como
textura do solo, deficiência hídrica, tipos de vegetação e de nutrientes, por exemplo.
A partir desses fatores limitantes estabeleceu-se os Níveis de Restrição para cada classe de
aptidão do solo, os quais associado aos remanescentes de vegetação ocorrência de espécies
endêmicas e ameaçadas do Mato Grosso do Sul, foi possível definir as Zonas Ambientais
da UC.
Abaixo seguem as definições das classes, principais aptidões e os níveis de restrições de
uso em escala crescente: A área da APA Sete Quedas do Rio Verde é constituída por terras
com aptidão intermediária, denominadas Terras Marginais (TM), que são divididas em
TM1, com combinações de aptidão para lavoura (Grupo 3) / pastagem plantada (Grupo 4),
e TM2, aptas para pastagem plantada (Grupo 4) / silvicultura (Grupo 5). A utilização
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dessas terras pode oferecer certos riscos de insucesso e requerem pesquisas em lavouras,
pastagens plantadas, silvicultura ou outros usos para melhor definição da classe de aptidão.
Na APA predominam as terras com aptidão intermediária TM2, que apresentam maiores
riscos de deficiência hídrica para uso com pastagem plantada, pois são solos de textura
arenosa, sendo a silvicultura a sua utilização mais segura. Outra opção é reservar parte
destas terras para proteção da fauna e flora do Cerrado, mantendo os fragmentos de mata
ainda existentes, especialmente as manchas de Cerrado rupestre, bastante pressionado pela
presença do gado. Correspondem a 16,74% da área do estado e na APA as terras TM2
estão localizadas em toda extensão de leste a oeste, na borda norte da UC, abrangendo
quase a totalidade da sub bacia do rio Verde.
Nestas terras TM2 estão localizadas quase todos as nascentes dos córregos contribuintes
para a formação da sub bacia do rio Verde, como os córregos Indaiá, Lajeadinho, Lajeado
e córrego da Porteira, contribuintes da margem esquerda e o córrego do Bugio, localizado
na margem direita do rio Verde.
As terras com aptidão intermediária TM1 apresentam solos de textura média, com maiores
riscos de deficiência hídrica para uso com lavoura. A utilização destas terras com pastagem
plantada oferece menores riscos de insucesso. Correspondem a 17,35% da área do estado e
estão presentes na porção centro-sul da APA. Nesta área estão as nascentes dos córregos
Matinha e Feira do Coxo que drenam para a micro bacia do rio Verde, em sua margem
direita. Portanto, as Zonas foram geradas pelas suas fragilidades físicas, aptidão sócio
econômica e importância biológica, na preservação dos principais remanescentes. Segue
mapa do Zoneamento, com suas características e normas (Figura 53) e Quadro 11, com
síntese das Zonas, seus objetivos e normas:
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Figura 53. Zoneamento Ambiental da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
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Quadro 11. Síntese das Zonas, com seus objetivos, normas gerais e usos

Zona

Objetivos

ZONA DE USO SUSTENTÁVEL 1
9.
Localizada na porção sul da UC com 3.781 hectares, representa 20,047% da sua área total.
Nesta Zona estão as nascentes dos córregos Matinha e Feira do Coxo que drenam para a
micro bacia do rio Verde, em sua margem direita. Apresenta uma matriz predominante de
pastagem, que representa 78,37% da UC. Os núcleos de preservação são constituídos por
fragmentos de Savana Arbórea e Floresta Estacional Aluvial, totalizando 21,63% da UC.
Apresenta o menor nível de Restrição (igual a 2) entre as Zonas da UC. Suas terras
10.
possuem aptidão intermediária, apresentam solos de textura média, com maiores riscos de
deficiência hídrica para uso com lavoura. Apresenta práticas de conservação de solo, mas
necessita de restauração de áreas para compor as RLs.
11.

12.

Estimular novos padrões
13.
tecnológicos de produção
agropecuária e sistemas
agroflorestais,
que
racionalizem a utilização dos
recursos ambientais da APA;
Incentivar a Restauração e
Averbação das Reservas
Legais nas propriedades;
Assegurar a integridade das
formações
de
Savana
Florestada
remanescentes
conectadas com as Florestas
aluviais na constituição dos
corredores;
14.
Fortalecer atividades de
turismo de baixo impacto que
aumentem
os
valores
ecológicos, paisagísticos e
econômicos
dos
remanescentes
junto
15.
às
comunidades
humanas
residentes e visitantes.

Normas
Serão
permitidas
somente atividades de
agricultura, pecuária e
silvicultura
sob
condições de manejo que
conduzam
ao
uso
sustentável dos recursos
ambientais
e
que
promovam
o
desenvolvimento
de
tecnologias que associem
alta produtividade e
redução de impactos
ambientais;
Deverá
ser
implementada
uma
fiscalização sistemática e
em parceria com os
órgãos
ambientais
competentes;
Não
deverá
ser
autorizada a realização
de queimadas para o
manejo da pastagem.
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ZONA DE USO SUSTENTÁVEL 2
16.
Esta Zona, com 11.918 hectares, representa 20,04% da área total da APA. Está
configurada em três áreas descontínuas, com terras que apresentam maiores riscos de
deficiência hídrica para uso com pastagem plantada, pois é constituída de solos de textura
arenosa, sendo a silvicultura a sua utilização mais segura. Na UC estão localizadas em
toda extensão de leste a oeste, na borda norte da APA, abrangendo quase a totalidade
17.da
sub bacia do rio Verde. Nesta Zona estão as nascentes dos córregos Lajeadinho na sua
margem direita e Lajeado na sua margem esquerda. Integram ainda os córregos Indaiá e
córrego da Porteira, contribuintes da margem esquerda e o córrego do Bugio,
contribuintes na margem direita do rio Verde, porção mais ao sul da APA.

18.

19.

Fortalecer e Incentivar 20.
a
ocupação do território sob
condições sustentáveis de
manejo e utilização dos
recursos ambientais;
Consolidar novos padrões
tecnológicos de produção
21.
agropecuária e sistemas
agroflorestais,
que
racionalizem a utilização dos
recursos ambientais da UC;
observadas as restrições para
22.
pastagens plantadas, visto a
drenagem do solo nesta Zona;
Promover a recuperação dos
remanescentes
naturais
23.
degradados e viabilizar a
formação de corredores de
biodiversidade
com 24.
a
alocação de remanescentes
naturais contíguos às APPs,
com ênfase para formações de
Savana, restaurando as RL; 25.
Incentivar atividades de
turismo de baixo impacto que
aumentem
os
valores
ecológicos, paisagísticos e
econômicos
dos
remanescentes.

Deverá
ser
praticada
atividades de agricultura e
silvicultura sob condições
de manejo que conduzam ao
consumo sustentável dos
recursos ambientais;
Não deverá ser permitida a
expansão das atividades de
pecuária que impliquem em
abertura de novas frentes de
desmatamento;
Reformas de áreas para
pastagens deverão aplicar
técnicas de conservação do
solo e recursos hídricos;
Não deverá ser autorizada a
realização de queimadas
para o manejo da pastagem;
Somente será permitida a
implantação e operação de
empreendimentos de baixo
impacto ambiental,
Deverá ser implementada
uma
fiscalização
sistemática e em parceria
com os órgãos ambientais
competentes.
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26.
ZONA DE RECUPERAÇÃO
Compreende uma área entre a margem esquerda do córrego Lajeadinho e
margem direita do córrego Lajeado (9,11% da UC). Esta área se apresenta com
uma matriz dominante de pastagens, com solo de natureza arenosa e presença
marcante de afloramentos rochosos. Estas características naturais tornam a27.
área
bastante propensa a processos erosivos. Apesar de apresentar práticas de
conservação de solo (curvas de nível) nas formações de pastagem, a presença do
gado nas APPs e a falta de técnicas de manejo das pastagens tem provocado
erosões com exposição acentuada dos solos. A vegetação natural é composta por
Cerrado Rupestre.
28.

29.

30.

31.

Promover a recuperação do
32.
solo, dos recursos hídricos e
dos remanescentes naturais
degradados;
Viabilizar estudos e ações
33.
mais adequadas de aptidão
agrícola e conservação visto
que nesta zona ocorrem vários
processos erosivos;
34.
Permitir conciliar a ocupação
do território sob condições
sustentáveis de manejo e
utilização
dos
recursos
ambientais
com
a
conservação da fauna e flora
35.
Consolidar novos padrões
tecnológicos de produção
agropecuária;
Incentivar a Averbação das
36.
Reservas Legais nas áreas
apontadas como Corredores de
Biodiversidade;
Incentivar
o
turismo
37.
ecológico com implantação de
infraestrutura
sanitária,
preservando-se as condições
ambientais locais.

Reformas
de
áreas
para
pastagens e agricultura deverão
aplicar técnicas de conservação
do solo e recursos hídricos;
Não deverá ser autorizada a
realização de queimadas para o
manejo da pastagem e áreas
agrícolas;
Somente
será
permitida
a
implantação e operação de
empreendimentos
de
baixo
impacto ambiental, devidamente
licenciado e ouvido o Conselho
Gestor da UC;
Restringir para um prazo de até
dois anos o início dos projetos de
recuperação dos núcleos de erosão
e APPs ocupadas com pastagens;
Deverá ser implementada uma
fiscalização sistemática e em
parceria com os órgãos ambientais
competentes;
Determinar a produção florestal
com utilização de manejo em bases
ecológicas,
condicionada
à
produção e recomposição florística
com espécies exóticas ou nativas.
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ZONA DE USO EXTENSIVO

Compreende áreas naturais, às margens do rio Verde e seu entorno, com
características de grande valor cênico. Está localizada na sua porção média-
inferior e integram 7,68% da área total da UC. Apresenta uma superfície alta de
remanescentes de vegetação natural, o Núcleo de Preservação, totalizando
62,44% da área total da zona. Nesta Zona concentram as cachoeiras, corredeiras
e estruturas de balneabilidade. Nesta área já operam vários empreendimentos
turísticos como pousadas, balneários, ranchos turísticos e hotéis fazenda.




Estimular turismo ecológico,
de baixo impacto na natureza
Promover
atividades
turísticas de baixo impacto,
valorizando estruturas como
trilhas, torre de observação,
cabanas ou campings, etc;
Promover
atividades
educativas e recreativas de
valorização da natureza e sua
biodiversidade
Promover atividades e usos
de estimulem a conservação
da
biodiversidade
e
ampliem
a
consciência
ambiental.







Somente será permitida a
aplicação de técnicas de
acesso e trilhas com baixo
impacto
Somente será permitida a
implantação e operação de
empreendimentos de baixo
impacto
ambiental,
devidamente licenciado e
ouvido o Conselho Gestor da
UC;
Deverá ser implementada
uma fiscalização sistemática
e em parceria com os órgãos
ambientais competentes.
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NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 
São todos os remanescentes de Savana Arborizada, Florestada, Encraves,
Mata Ciliar e Veredas ao longo do rio Verde e seus contribuintes. Permeiam
em todas as Zonas Ambientais e requerem uma ação direcionada de
preservação, considerando que muitas propriedades necessitam de 20% de 
Reserva Legal para atender o que está preconizado na legislação ambiental.
Totalizam uma área de aproximadamente 6.000 hectares.






Proteger os sistemas naturais
existentes, principalmente os
remanescentes dos ecossistemas e
paisagens;
Viabilizar a formação de
corredores de biodiversidade
com a alocação de remanescentes
naturais contíguos às APPs;

Proteger a vida aquática e a
fauna associada;
Assegurar a manutenção da
biodiversidade local;
Viabilizar atividades científicas e
de educação ambiental com
caráter conservacionista na UC;
Controlar
e
reduzir
o
assoreamento
dos
recursos
hídricos;
Promover a recuperação do solo,
recursos
hídricos
e
dos
remanescentes
naturais
degradados.

Não deverá ser permitida a expansão
das
atividades
agropecuárias
que
impliquem em abertura de novas frentes
de
desmatamento
pois
estes
remanescentes caracterizam-se como os
últimos fragmentos remanescentes de
vegetação natural da APA;
Somente será permitida a implantação e
operação de empreendimentos de baixo
impacto
ambiental,
devidamente
licenciado e ouvido o Conselho Gestor da
UC;
Deverá
ser
implementada
uma
fiscalização sistemática e em parceria com
os órgãos ambientais competentes;
Determinar a produção florestal com
utilização de manejo em bases ecológicas,
condicionada à produção e recomposição
florística com espécies exóticas ou
nativas.
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PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO

Os programas e ações são direcionados para atender aos objetivos de criação da APA
Municipal Sete Quedas do Rio Verde, formalizados através do zoneamento e normas de
manejo da Unidade de Conservação. Neste encarte são apresentados a seguir os Programas
com seu respectivo objetivo principal e as ações gerenciais:
A) Programa de Gestão
B) Programa de Proteção dos Recursos Naturais
C) Programa de Geração de Conhecimento
D) Programa de Manejo dos Recursos Naturais e da Biodiversidade
E) Programa de Uso Sustentável dos Recursos Naturais
F) Programa de Uso Público.
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PROGRAMA DE GESTÃO

Objetivo Geral: Dotar a APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde de recursos humanos capacitados para aplicar gestão por competência,
disponibilizando materiais e meios para sua gestão. Deve também promover o envolvimento das instituições locais, incluindo o terceiro setor,
empresas e demais esferas governamentais nas ações de conservação e manejo sustentável da APA.
Subprograma de Administração e Operacionalização
Metas
Objetivo Estratégico

Indicadores

Otimizar a gestão dos recursos Número de reuniões de monitoramento do
humanos disponíveis e buscar planejamento
meios para o aprimoramento da
Nº de ações planejadas/Nº de ações
gestão operacional
executadas

2016

2017

2018

2019

2020

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo Geral: Viabilizar ações de proteção dos recursos naturais dentro da UC através de estreita parceria com órgãos estaduais, federais e
municipais de fiscalização evitando que ações degradadoras causem impacto na biodiversidade e uso sustentável da APA Sete Quedas do Rio Verde.
Subprograma de Fiscalização e Controle
Objetivo Estratégico

Indicadores

Proteger os recursos naturais existentes dentro da APA por meio de
Número de degradações
ações integradas entre os órgãos de fiscalização, visando coibir os
efetivamente recuperadas
ilícitos ambientais na região

2016

2017

1

1

Metas
2018
2019
1

1

2020
1
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PROGRAMA DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

Objetivo Geral: Tem como objetivo macro apoiar e incentivar estudos e pesquisas, divulgar as atividades de pesquisa prioritárias para a APA
Municipal Sete Quedas do Rio Verde. No âmbito do monitoramento tem por objetivos monitorar a evolução da cobertura florestal e do uso e ocupação
do solo, avaliar periodicamente as ações propostas neste Plano de Manejo, identificar e monitorar espécies indicadoras e fazer parcerias com
instituições de ensino e pesquisa para monitoramento em longo prazo.
Subprograma de Pesquisa
Objetivo Estratégico

Indicadores
Nº de ações dos Planos Anuais realizadas

Metas
2018
2019

2016

2017

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Atuar para a conservação das espécies, do seu ambiente,
dos recursos hídricos e dos sítios de valor cênico na APA Nº de projetos de pesquisas em andamento
Municipal Sete Quedas do Rio Verde
Nº de encontros para a difusão das
informações geradas pelas pesquisas

2020

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS E DA BIODIVERSIDADE
Objetivo Geral: Tem como objetivo macro promover a manutenção das áreas florestadas, a restauração da conectividade funcional da paisagem e a
recuperação de áreas degradadas visando à manutenção da viabilidade genética das populações de espécies da fauna e flora, dos estoques pesqueiros e
modos de vida das comunidades da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
Subprograma de Manejo dos Recursos Florestais
Objetivo Estratégico

Indicadores

Promover a ampliação das áreas florestadas, a restauração da
conectividade funcional da paisagem e a recuperação de áreas Área florestada restaurada
degradadas visando à manutenção da viabilidade genética das
populações de espécies da fauna e flora, dos estoques pesqueiros e Ampliação de área de conexão dos
remanescentes
modos de vida das comunidades da APA

2016

2017

Metas
2018

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

2019

2020
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PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS
Objetivo Geral: Viabilizar a compatibilização do uso do solo da APA com a proteção dos recursos naturais e biodiversidade, assegurando a qualidade
de vida e geração de renda dos moradores locais. Busca também incentivar as melhores práticas de usos agroecológicos, e dos recursos naturais.
Subprograma de Melhores Práticas Agropecuárias e Alternativas de Uso
2017

Metas
2018

2019

2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Objetivo Estratégico

Indicadores

2016

Divulgar e estimular a adoção de técnicas e métodos de
utilização dos recursos naturais de forma sustentável visando a
geração de renda e promoção da qualidade de vida para as
comunidades existentes na região
Estimular as melhores práticas agropecuárias e de conservação
dos recursos hídricos, do solo e biodiversidade

Número de cursos de extensão
para capacitação em sistemas
agrossilvopastoris sustentáveis
Número de projetos de uso
alternativo dos recursos naturais

PROGRAMA DE USO PÚBLICO
Objetivo Geral: Viabilizar técnicas de interpretação ambiental e educação ambiental como meios para estimular os visitantes e comunidade local a
desenvolver uma consciência, e valorização da Unidade de Conservação. Busca também desenvolver o ecoturismo como fator de desenvolvimento local.
Subprograma de Recreação, Lazer e Interpretação Ambiental como
Metas
2017
2018

Objetivo Estratégico

Indicadores

Viabilizar a aplicação de técnicas de interpretação ambiental
como forma de estimular o visitante a desenvolver a
consciência, a apreciação e o entendimento dos aspectos
naturais e culturais, transformando a visita numa experiência
enriquecedora e agradável

Nº de cursos aplicados aos operadores
de turismo na UC

1

Nº de sítios turísticos com infraestrutura
interpretativa implementada

1

2016

2019

2020

1

1

1

2

3

4
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Subprograma de Educação Ambiental
2017

Metas
2018

2019

2020

1

1

1

1

1

2

4

6

2017

Metas
2018

2019

2020

Número de roteiros e atividades
ampliados e atualizados

2

4

6

8

Viabilizar o desenvolvimento do ecoturismo como vetor de
Número de moradores do entorno
desenvolvimento local e regional
envolvidos com atividades de uso
público

5

7

9

12

Objetivo Estratégico

Indicadores

2016

Nº de cursos aplicados aos operadores
Desenvolver campanhas de informação, sensibilização e
de turismo na UC
educação ambiental que possam aproximar a população local
de
sítios
turísticos
com
da UC e despertar sentimentos de respeito e responsabilidade Nº
infraestrutura
interpretativa
frente à área
implementada

Subprograma de Ecoturismo
Objetivo Estratégico

Indicadores

2016
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ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS E EXTERNAS
As áreas estratégicas internas e externas da UC são definidas como áreas relevantes para o
manejo e o alcance dos objetivos de criação da mesma, visando a otimização dos pontos
fortes e oportunidades e mitigação dos pontos fracos e ameaças à Unidade de Conservação.
A Zona de entorno está dividida em Áreas Estratégicas Internas – AEI e Áreas
Estratégicas Externas – AEE e assim definidas no contexto da APA Sete Quedas do Rio
Verde (Figuras 54 e 55):
As Áreas Estratégicas Internas (AEI) são áreas relevantes para o manejo e o alcance dos
objetivos de criação da UC, com identidade fundamentada em condições ecológicas
peculiares e/ou vocação para atividades específicas, para as quais serão direcionadas
estratégias visando reverter as fraquezas ou otimizar as forças da UC (IBAMA, 2002).
As Áreas Estratégicas Internas (AEI) da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde são
representadas por trechos de interesse para fiscalização, recuperação ambiental e drenagem
apropriada da MS 247, das estradas vicinais e dos acessos principais às propriedades
rurais.
Para as ações de fiscalização foram delimitadas áreas considerando os acessos e às áreas de
interesse para uso público, conservação e manejo. Nestas áreas se faz necessária a
implementação da sinalização com placas viárias e interpretativas nos acessos, trilhas e
rotas internas da APA. Para ações de monitoramento da qualidade da água da sub bacia do
rio Verde foram definidos pontos estratégicos de drenagem e sedimentação.
As Áreas Estratégicas Externas (AEE), que foram criteriosamente selecionadas, são
aquelas identificadas como importantes para as ações de fiscalização, conservação e
manejo. Tiveram sua delimitação definida considerando as rodovias de acesso à APA (BR
163 e vicinal do Pindaivão), principalmente em áreas estratégica para a proteção de
remanescentes e locais de monitoramento da qualidade da água das micro bacias
contribuintes para a hidrologia local, na porção oeste, bem como as nascentes, veredas e
remanescentes na porção leste e norte da UC.
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Figura 54. Carta Imagem das Áreas Estratégicas Internas e Externas do Zoneamento Ambiental da
APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
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Figura 55. Mapa temático das Áreas Estratégicas Externas e Internas do Zoneamento Ambiental da APA
Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
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Resultados esperados


Acessos externos e internos da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde

sinalizados e fiscalizados adequadamente.


Acessos internos recuperados, sinalizados e fiscalizados adequadamente.



Aumento do número de ações de fiscalização, conservação e manejo na área da

APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde.
Essas múltiplas possibilidades de uso público associadas com ações de educação
ambiental fortalecem o papel da APA Municipal Sete Quedas do Rio Verde como uma
UC transformadora da percepção ambiental local.

GESTÃO EM MOSAICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Aspecto de destaque como diretriz e abordagem no planejamento da APA Municipal Sete
Quedas do Rio Verde é a necessidade de integrar a gestão desta Unidade com as demais
UCs próximas a esta e que integram a mesma sub bacia hidrográfica, a do rio Coxim.
Destaca-se como prioridade a gestão integrada com o Rio Cênico Rotas Monçoeiras, pois
a micro bacia do rio Verde é um importante contribuinte do rio Coxim.
Além disso, apresentam vários objetivos de manejo em comum, com destaque ao
desenvolvimento de atividades recreativas e turísticas com enfoque nos atrativos naturais
e histórico-culturais.
Ainda na mesma sub bacia, no município vizinho de Coxim, se localizam as UCs APA
Municipal Córrego do Sítio com 439,6605 hectares e a RPPN Cachoeiras do São Bento
com 3.036,9957 hectares. O fortalecimento da integração intermunicipal e também das
várias esferas de gestão governamental é um aspecto relevante na efetividade da gestão
das UCs (Figura 56).
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Figura 56. Proposta de Gestão em Mosaico das UC Municipais e Estaduais.

Instrumentos de Gestão Territorial Voltados à Conservação da Natureza
A Lei n. 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC) e o decreto que a regulamenta (Decreto n. 4.340 de 2002), reconhecem
dentre os modelos de gestão territorial existentes, as reservas da biosfera, os corredores
ecológicos e os mosaicos de áreas protegidas como instrumentos de gestão e
ordenamento territorial voltados a conservação da natureza.
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Estes modelos têm as Unidades de Conservação e demais áreas protegidas, como o
referencial básico para sua conformação, e podem ser complementares, de acordo com a
região onde se encontram.

Mosaicos de Áreas Protegidas
Os mosaicos de áreas protegidas são conjuntos de Unidades de Conservação, ou outras
áreas protegidas públicas ou privadas, localizadas próximas, justapostas ou sobrepostas
entre si. Têm como principal objetivo promover a gestão integrada e participativa de suas
áreas protegidas componentes, respeitadas as diferentes categorias de manejo e objetivos
de conservação (Figura 57 e Tabela 2).
Trata-se, portanto, de instrumento de gestão ambiental com forte viés de planejamento
territorial, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
O principal instrumento de gestão dos mosaicos é seu Conselho Gestor – fórum
consultivo composto pelos chefes das Unidades de Conservação e demais atores
públicos e da sociedade civil com relevância nas questões ambientais regionais. Esse
conselho segue os princípios da representatividade e da paridade. O processo para
operacionalização dos mosaicos deve ser iniciado pelas próprias unidades de conservação
interessadas. Os mosaicos são reconhecidos oficialmente por portaria do Ministério do
Meio Ambiente – MMA.
Vantagens
Os critérios mais importantes indicados para a conformação de um mosaico de áreas
protegidas são:
 possuir identidade territorial;
 melhorar a operacionalidade das ações de gestão;
 ampla articulação interinstitucional;
 definição de objetivos comuns mais ambiciosos do que a soma dos objetivos das áreas
protegidas que o compõem.
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Figura 57. Mosaico de UC do Brasil.

Os principais objetivos indicados para a gestão de mosaicos são:


fortalecer a gestão integrada das áreas protegidas e o alcance de seus objetivos
individuais, de acordo com sua categoria, respeitando-se sua autonomia;
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propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar as atividades
desenvolvidas em cada unidade e a relação com a população residente na área do
mosaico;



promover a conectividade funcional e física dos ecossistemas, contribuindo para a
ampliação e conservação da biodiversidade e demais serviços ambientais por eles
fornecidos;



estabelecer espaços de articulação institucional e de políticas públicas;



manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades e sobre
assunto de interesse para a gestão do mosaico;



desenvolver, reconhecer ou fortalecer a identidade territorial;



contribuir com o ordenamento territorial e para o desenvolvimento territorial
sustentável;



contribuir para resolução e gestão de conflitos;



melhorar a capacidade operacional do conjunto das áreas protegidas.

Reconhecimento
Os mosaicos podem ser reconhecidos pelos governos federal, estadual ou municipal,
embora o Decreto que regulamenta o SNUC estabeleça que o MMA o faça, e não inclui a
possibilidade de órgãos estaduais e municipais também o fazerem. É consenso que o
reconhecimento oficial é a melhor forma de dar vida à um mosaico. Administrativamente,
os instrumentos de reconhecimento do mosaico devem ser sólidos o suficiente para
assegurar sua permanência sem, contudo, dificultar a alteração futura com inclusão e/ou
exclusão de áreas. Recomenda-se que esse reconhecimento se dê através de ato do poder
executivo, independente da esfera de governo envolvida. Apesar do caráter dinâmico dos
mosaicos, o decreto é o instrumento desejável de reconhecimento nos níveis estadual e
municipal.

Ações Integradas
O processo de integração das áreas protegidas devem ser flexível e buscar os melhores
resultados possíveis. Desta forma, gradualmente, há redução dos entraves burocráticos. As
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ações concretas integradas devem ser pautadas em compromissos consensuais, com
definição de responsabilidades. Os principais eixos para subsidiar a construção de
atividades nos mosaicos:


Articulação institucional



Participação comunitária



Pesquisa



Proteção



Fiscalização



Relacionamento/construção com a sociedade/região de atuação



Geração de renda



Ordenamento territorial



Regularização fundiária



Educação Ambiental

Os principais produtos e serviços valorizados em mosaicos de áreas protegidas são:


Roteiros turísticos,



Produtos agrícolas,



Produtos do extrativismo não madeireiro,



Saber-fazer locais,



Artesanato.

Os mosaicos têm sido reconhecidos e implementados nos diversos biomas brasileiros, em
especial na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Algumas experiências estão reconhecidas
formalmente em diferentes esferas governamentais e aparecem listadas na Tabela 2, em
ordem cronológica.
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Tabela 2 : Mosaicos oficialmente reconhecidos no Brasil até agosto de 2010.
N

Mosaico. Estado

Mês e Ano
Instituição

de

Instância de
formalização

Março 2002

Estadual

Março de 2005

Federal

Maio 2006

Federal

Dezembro 2006

Federal

Dezembro 2006

Federal

Dezembro 2006

Federal

Dezembro
2006,
desafetado em 2009

Estadual

Maio 2007

Estadual

Fevereiro 2008

Estadual

Outubro 2008 -

Estadual

Maio 2009

Federal

Mosaico Apuí. AM

Fevereiro 2010

Estadual

13

Mosaico Carioca, RJ

Assinado em maio
de 2010, aguardando
publicação

Federal

14

Mosaico do Manguezal da Baía de
Vitória. ES

Novembro 2010

Estadual

15

Mosaico Baixo Rio Negro. AM

Dezembro de 2010

Federal

16

Mosaico da Foz do Rio Doce – ES

Dezembro de 2010

Federal

17

Mosaico Mico-Leão-Dourado – RJ

Dezembro de 2010

Federal

18

Mosaico de Ilhas e Áreas Marinhas do
Litoral Paulista

Outubro de 2008

Estadual

19

Mosaico Extremo Sul da Bahia. BA

Dezembro de 2010

Federal

20

Mosaico Carioca

Julho 2011

Estadual

1
2
3
4
5
6

Mosaico Tucuruí. PA
Mosaico Serras da Capivara e Confusão.
PI
Mosaico Litoral Sul do Estado de São
Paulo e Litoral do Estado do Paraná
(Lagamar). SP/ PR (em revisão)
Mosaico Serra da Bocaina. SP/RJ
Mosaico Mata Atlântica Central
Fluminense. RJ
Mosaico Serra da Mantiqueira. SP/
RJ/MG

7

Mosaico Jureia-Itatins. SP

8

Mosaico da Serra de São José. MG

9

Mosaico Jacupiranga. SP

10
11
12

Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas
Protegidas do Litoral Paulista. SP
Mosaico Sertão Veredas Peruaçu.
MG/GO/BA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMAS DE
MANEJO

RESPONSÁVEIS/
ENVOLVIDOS

APA, SENAC, SESI, SENAR,
Programa de Gestão e Instituições de ensino e
Integração Institucional pesquisa e parcerias público
privadas
APA, órgãos públicos de
Programa de Proteção fiscalização e controle
dos Recursos Naturais (Prefeituras Municipais, PMA,
IBAMA, IMASUL, MPE)
APA, organizações
Programa de Geração
governamentais e não
de Conhecimento
governamentais

Programa de Manejo
APA, produtores rurais,
dos Recursos Naturais e parcerias governamentais e
não governamentais
da Biodiversidade

Quadro 12. Cronograma Físico e Financeiro da APA Municipal
Sete Quedas do Rio Verde
CRONOGRAMA

RESULTADOS FINANCEIROS
PREVISTO
UTILIZADO (R$)
(R$)

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

28.000,00

11.000,00

11.000,00

12.000,00

12.000,00

74.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

70.000,00

Programa de Uso
Sustentável dos
Recursos Naturais

APA, parcerias
governamentais (Fundação
estadual de turismo do MS) e
não governamentais.

30.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

Programa de Uso
Público

APA, organizações
governamentais e não
governamentais, instituições
de ensino e pesquisa e Imasul

40.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

95.000,00

183.000,00

91.000,00

61.000,00

57.000,00

57.000,00

449.000,00

TOTAL
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