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RESUMO

A crescente pressão humana sobre os ecossistemas e biodiversidade é uma realidade para a sociedade contemporânea. Um resposta a essa 
pressão é a criação das áreas protegidas as quais têm emergido como uma pedra fundamental para os esforços da conservação ambiental. A 
criação das Unidades de Conservação é uma das mais antigas e efetivas iniciativas para a conservação da natureza em todo mundo, sendo uma 
das principais estratégias de política ambiental brasileira. Uma das modalidades de Unidade de Conservação é a do tipo de Área de Proteção 
Ambiental (APA), sendo uma área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação 
humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Diante da importância das área de preservação ambiental o presente 
trabalho busca avaliar por meio do sensoriamento remoto a eficácia das mesmas. Para isso realizou um estudo de caso na APA do Córrego 
Ceroula, no município de Campo de Grande – MS. Utilizou imagens de satélite Landsat 5 do ano 2000, para verificar a situação antes da criação da 
Unidade de Conservação e imagens do Landsat 8 de 2015 na busca de avaliar a condição ambiental do habitat das áreas de preservação 
permanente, essa protegida por Lei Federal, dentro do limite da APA do Córrego Ceroula, representando uma Unidade de Conservação de uso 
sustentável. Os resultados apontam a existência de áreas de preservação permanente na Unidade de Conservação em fase de degradação desde 
os anos de 2000 permanecendo até no ano de 2015. Constatando, assim, a necessidade de instrumentos para avaliar a eficácia das área de 
proteção ambiental. Com os resultados desse estudo de caso foi possível verificar que as área de proteção ambiental podem existir por meio de 
decreto mas não desempenham sua função, apontando uma falha na gestão sustentável. Existe, portanto a necessidade de desenvolver metas 
focadas na melhoria da condição do habitat dentro das Unidade de Conservação. Verifica-se ainda que o uso do sensoriamento remoto na 
avalição das área de preservação ambiental é uma ferramenta eficiente no reconhecimento e monitoramento nas Unidades de Conservação.
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