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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Nome da bacia: Bacia do Guariroba

Mapa da bacia e do recorte espacial escolhido:

Municípios integrantes: Campo Grande/MS

Caracterização básica: 

No município de Campo Grande o cerrado apresenta fitofisionomias típicas do bioma, apresentando 

um mosaico de fisionomias dos tipos savânicos, campestres e florestais, mas também se caracteriza 

pela ocorrência de áreas de tensão ecológica representadas pelo contato Cerrado/Floresta Estacional 

Semidecidual.

  A bacia hidrográfica selecionada está inserida na Área de Proteção Ambiental do manancial do 

córrego Guariroba, denominada APA do Guariroba, que fornece mais de 50% do abastecimento 

público de água de Campo Grande. Nesta há presença de muitas nascentes, junto a regiões de 

veredas, que se encontram em avançado estágio de degradação ambiental, e que define um retrato 

bem próprio desta bacia, promovendo o assoreamento dos corpos hídricos, perda de fertilidade do 

solo e comprometimento da quantidade e qualidade da água desta bacia.

 A APA do Guariroba possui 36.200 ha, com as propriedades rurais voltadas essencialmente à pecuária 

extensiva, sendo que mais de 82% do território da APA são ocupados por pastagens artificias. Cabe 

salientar que a sociedade civil instituiu a Associação de Recuperação e Conservação do Córrego 

Guariroba e já existem ações de recuperação e conservação ambiental sendo desenvolvidas por 

outros atores, como é o caso do Programa Manancial Vivo, executado pela Prefeitura Municipal. O 

programa segue as diretrizes e conceitos do Programa Produtor de Água, desenvolvido pela ANA, 

tendo como foco a restauração do potencial hídrico e o controle da poluição difusa no meio rural.
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Linhas centrais da estratégia de intervenção do águaBrasil na bacia

As linhas centrais da estratégia de intervenção do Água Brasil consistem em criar unidades 

demonstrativas que possam contribuir na disseminação de experiências inovadoras em boas práticas 

pecuárias, restauração florestal e técnicas de conservação de solo e água.

As ações em desenvolvimento em parceria com os atores locais incidem notadamente em:

· Implantação de técnicas conservacionistas de solo e água em parceria com o Programa 

Manancial Vivo/Produtor de Água e notadamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS.

· Apoio a construção de um diagnóstico ambiental e base de dados georreferenciados da Área 

de Preservação Ambiental do Guariroba.

Perspectiva de articulação da estratégia de intervenção com políticas públicas

O Programa Água Brasil na bacia do Guariroba soma esforços com o Programa Manancial 

Vivo/Produtor de Água, executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande/MS, que iniciou uma política de Pagamento por Serviços Ambientais, 

com o início dos pagamentos previstos para o 2° semestre de 2012.
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Perspectiva de articulação com estratégia dos parceiros águaBrasil (BB; FBB e ANA):
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BB:

FBB:

ANA:

Possibilitar DRS BB com o assentamento 

próx imo a  APA ,  capac i tando os  

interessados em restauração florestal para 

atenderem a demanda de restauração da 

bacia do Guariroba

Apoio à consolidação dos créditos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS) 

já existentes na região relacionados ao 

cultivo de hortaliças diversas, caso haja 

interesse.

Apoio a implementação do Programa ABC 

(Agricultura de Baixo Carbono).

Fomentar parceiros a captar recursos 

através de linha de apoio. Ex: REPAMS – 

Estruturação de viveiros em RPPN 

Atuação conjunta com o Programa 

Manancial Vivo/Produtor de Água.

Aproximação com a agenda local / 

estadual de recursos hídricos.

Desenvolvimento de cursos de capacitação 

para criação de um comitê de bacia 

hidrográfica na região

* Verificar possibilidade de curso presencial 

da ANA.

Promoção do Programa ABC (Agricultura 

de Baixo Carbono), desenvolvido pelo 

Banco do Brasil.

Promoção das ações e programas de 

Te c n o l o g i a  S o c i a l  R e a p l i c a d a ,  

desenvolvidos pela Fundação Banco do 

Brasil.

Experimentação e validação de modelos de 

conservação de solo e água no bioma 

Cerrado.

NacionalLocal / regional



Interlocutores (parceiros águaBrasil)
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BB:

FBB:

ANA:

Myriam Cristina A. Rocha/ 

Unidade de 

Desenvolvimento 

Sustentavel, 

mcarocha@bb.com.br, 

sustentabilidade@bb.com.

br, (61)3310 3604, 

(61)33102311, SBS-Qd. 

01/-Bi. A-Lt. 31-Ed. Sede  I-

16 andar ,Brasilia,DF 

70073900 Brasilia

Jefferson D'Avila de 

Oliveira / Gerente de 

divisão, (61) 9194-1251, 

jefferson.oliveira@fbb.org.

br

Devanir Garcia dos Santos/ 

Gerente de Uso 

Sustentável da Água e do 

Solo, (61) 2109-5372, 

devanir@ana.gov.br /

Humberto Cardoso 

Gonçalves/ 

Superintendente Adjunto 

de Implementação de 

Programas e Projetos, 

humberto.goncalves@ana.

gov.br, (61) 2109-5221, (61) 

9138-4145, Setor Policial 

Sul Área 5 Quadra 03 

Bloco B Sala 206 Brasília 

DF CEP 70610-200

Juliana Freitas, 

juliana.freitas@ana.gov.br

Nacional Local Regional

Márcia Maria de Castro, 

(67) 3389-1431 

marciacastro@bb.com.br, 

Avenida Afonso Pena, 2202 

- Centro  Campo Grande - 

MS, 79005-000



1) Parceiros locais
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Associação de Proprietários de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural de 

Mato Grosso do Sul - REPAMS

Fundação de Apoio à Pesquisa,

ao Ensino e à Cultura- FAPEC/UFMS

SEMADUR - Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS

Fórum de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Mato 

Grosso do Sul – FORMADS/MS

Embrapa Gado de Corte

Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul

Associação de Recuperação, 

Conservação e Preservação da Bacia do 

Guariroba

CONTATOINSTITUIÇÃO

Cynthia, (67) 3025.7462, biologia@repams.org.br, Av. Calógeras 3100, 

Vila dos Ferroviários, Campo Grande-MS, CEP: 79002-004

Cláudia Gonçalves Vianna Bacchi, (67) 3345.7498 / 9981.4399, / (67) 3346 

8090, fapec@fapec.org

Rua Nove de Julho, 1922. Jardim Ipiranga - Campo Grande-MS. CEP 

79081-050.

Marcos Andrey Alves Meira, (67) 3314.3299 / 8463.0996, 

meiramarcos@ig.com.br, Mal Rondon, 2.655 – Centro, CEP: 79002-943, 

Campo Grande-MS

(67) 3324.3230, formads@terra.com.br, Rua 14 de Julho, 3.129, Campo 

Grande-MS

Valdemir Antônio Laura, (67) 3368.2125 Fax: (67) 3368.2150, Br 262, km 

4, Vila Popular, Caixa postal 154, CEP 79002-970, Campo Grande-MS

Alexandra Penedo de Pinho, (67) 3345.7359, 8125.3334, 

appinho@yahoo.com.br, Cidade Universitária s/n°, Cx postal 549 – CEP: 

79.070-900, Campo Grande-MS

Wardes, (67) 3354.1133 e (67) 84031349, wardes@uol.com.br
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Principais Entregas / Produtos

2011 e 2012 (1o Sem)

2012 (2o Sem)

2013

2014

2015

Construção e revestimento vegetal de terraços de base larga em 

796,99 ha com contrapartida em 876,48 ha 

- Articulação local para oficialização da Unidade Gestora do 

Programa Manancial Vivo – UGP/PMV, com a publicação de seus 

membros em 09 de novembro de 2012. Sendo eles: SEMADUR, 

MPE-MS, OAB-MS, ANA, UCDB, Anhanguera-UNIDERP, Embrapa 

Gado de Corte, Agraer, Repams, UFMS, IBAMA, Sindicato Rural de 

CG, ARCP do Guariroba, TBG e WWF-Brasil;

- Articulação para contratação do diagnóstico ambiental da bacia, 

com a definição dos produtos necessários visando atender as 

necessidades do Água Brasil e parceiros;

- Implantação de 04 unidades demonstrativas de restauração 

florestal;

- Implantação de 02 unidades demonstrativas de boas práticas 

pecuárias (20 ha cada) de pastejo rotacionado, sistemas 

agrossilvipastoris e/ou integração lavoura pecuária floresta);

- Ações de conservação de água e solo nas propriedades 

integrantes do Programa Manancial Vivo;

- Portfólio técnico regional customizado;

- Oficina de disseminação de conhecimento de boas práticas 

pecuárias aos profissionais da área (CRMV/MS, CREA/MS e escolas 

técnicas);

- Oficina de disseminação de conhecimento de restauração 

florestal aos profissionais da área (CREA/MS, CRBio-1 e escolas 

técnicas);

- Intercâmbio de experiências em ILPF com unidades notadamente 

reconhecidas; 

- Oficina de capacitação em ILPF; pastejo rotacionado, sistemas 

agrossilvipastoris e pastoreio voisin aos proprietários rurais da 

bacia e trabalhadores;

- Oficina de disseminação de conhecimento de boas práticas 

pecuárias aos profissionais da área (CREA/MS, CRMV/MS e escolas 

técnicas);

- Oficina de disseminação de conhecimento de restauração 

florestal aos profissionais da área (CREA/MS, CRBio-1 e escolas 

técnicas);

- Oficina de capacitação para criação de um comitê de bacia 

hidrográfica na região

- Cursos de capacitação e elaboração de estratégia de saída e/ou 

consolidação

ProdutoData
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Próximos passos (atividades dos próximos 03 meses)

Janeiro

Fevereiro

Março

Definição da composição de recursos do Programa Água Brasil para ações de 

conservação de água e solo, junto a UGP/PMV.

Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico socioambiental de 20% 

das propriedades com análise da cadeia produtiva foco na microbacia.

Aquisição de imagem de alta resolução em pares estereoscópicos e com nível de 

processamento de ortorretificação.

Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico ambiental na microbacia.

 Definição das propriedades em que serão implantadas as unidades demonstrativas 

de boas práticas pecuária.

Contratação de consultoria para implantação de 02 unidades demonstrativas de boas 

práticas pecuária.

Workshop para definição das propriedades em que serão implantadas as unidades 

demonstrativas de boas práticas florestais.

Estabelecimento de norma técnica, no âmbito da UGP, para análise dos estágios 

sucessionais dos fragmentos florestais já existentes na bacia, que são alvo de PSA pelo 

Programa Manancial Vivo. 

Aproximação das instituições CREA/MS e escolas técnicas locais.

Reunião de assinatura dos termos de compromisso com os proprietários e o parceiros 

das ações.

AtividadesData

Observações e complementos dos quadros 4, 5, 6 e 7

O Programa Água Brasil na bacia do Guariroba encontra-se em momento de formalização de 

parcerias e definição do plano de trabalho, portanto os produtos consolidados são os relativos ao ano 

de 2011 e todos os demais produtos estão sujeitos a alteração.
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