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CONTRATO n. 21 
 
Objetivo: Prestação de serviços para elaboração do Plano de Manejo da Área 

de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, 

conforme detalhamento e especificações contidas no Termo de Referência, 

constante no Processo Administrativo n. 51866/2018-81. 

Data do Contrato: 23 de janeiro de 2019 

 

CONTRATANTE 
 
Prefeitura Municipal de Campo Grande 

Marcos Marcello Trad 

Prefeito Municipal 

 
Agência Municipal de Meio Ambienta e Planejamento Urbano – PLANURB  

Berenice Maria Jacob Domingues  

Diretora-Presidente 

 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR 

Luís Eduardo Costa 

Secretário Municipal 

 

CONTRATADA 
 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

CNPJ: 03.226.149/0015-87 

Endereço: Avenida Tamandaré, n. 6.000 – Bairro Jardim Seminário 

CEP: 79.117-900 

Fone: (67) 3312-3300 
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EQUIPE TÉCNICA 

Em atendimento ao disposto no Termo de Referência n. 01/2018, constante no 

Processo Administrativo n. 51866/2018-81, informamos a Equipe Técnica 

responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do Plano de 

Manejo da APA do Ceroula: 

 

Denilson de Oliveira Guilherme 

(Coordenador e especialista em manejo do solo e recuperação de áreas 

degradadas – Engenheiro Agrônomo)  

 

Guilherme Henrique Cavazzana 

(Especialista em geoprocessamento e especialista em hidrologia e/ou 

hidrogeologia – Engenheiro Ambiental) 

 

Wesley dos Santos Carvalho 

(Técnico com experiência em geoprocessamento – Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental) 

 

Maria do Carmo Andrade Santos 

(Especialista na área social e identificação de grupos de interesse, em políticas 

ambientais e desenvolvimento regional e botânica – Bióloga) 

 

Paula Helena Santa Rita 

(Especialista em herpetofauna – Bióloga e Médica Veterinária) 

 

Kamilla Costa Mecchi 

(Especialista em herpetofauna – Bióloga) 

 

Eloir Trindade Vasques Vieira 

(Especialista em sistemas produtivos de agronegócio e agricultura familiar – 

Contadora) 

 

Michel Angelo Constantino de Oliveira 

(Especialista em estudo de viabilidade econômica e produtiva – Administrador) 
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Elton Tamiozzo de Oliveira 

(Especialista em comunicação, propaganda e marketing – Publicitário) 

 

Fabiano Pereira 

(Especialista em comunicação, propaganda e marketing – Administrador) 

 

Laura Karoliny Alves Urquiza dos Santos 

(Especialização em turismo rural – Arquiteta e Urbanista, e Turismóloga) 

 

Luiz Humberto Guimarães Riquelme 

(Técnico meio biótico, fauna e flora – Biólogo) 

 

Vinícius Lugo Samudio Vasconcelos 

(Acompanhamento da execução e documentação das atividades – Bacharel em 

Direito) 
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GRUPO TÉCNICO 

Acompanhamento e supervisão do cumprimento da execução do Contrato n. 21, 

de 23 de janeiro de 2019, referente a elaboração do Plano de Manejo da Área 

de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA Ceroula, em 

observância ao Decreto n. 13.847, de 5 de abril de 2019. 
 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) 
 

Rodrigo Giansante 

(Titular) 

Gardênia Laura Peixoto Coleti Freitas 

(Suplente) 

Mariana Massud Corrêa de Souza Arruda 

(Titular) 

Natalia Souza de Aguiar 

(Suplente) 

Bruna Zucarelli 

(Titular) 

Raquel Taminato Gomes da Silva 

(Suplente) 

Vinícius Vitiritti Ferreira Zanardo 

(Titular) 

Eva Maria Silveira Santos 

(Suplente) 
 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) 
 

Sérgio Luiz Ferreira Junior 

(Titular) 

Thaís Gisele Torres Catalani 

(Suplente) 

João Levi Colares Garcia 

(Titular) 

Edson José Carneiro Dias 

(Suplente) 
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) 
 

Ariel Serra 

(Titular) 

João Gomes de Oliveira Neto 

(Suplente) 
 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) 
 

Wantuyr Barbosa Tartari 

(Titular) 

Carlos Heitor Santos da Silva 

(Suplente) 
 

Fundação Municipal de Esporte (FUNESP) 
 

Reinaldo da Silva Santos 

(Titular) 

Márcio Benites Anastácio 

(Suplente) 
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APRESENTAÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego do Ceroula – APA do 

Ceroula, localizada na porção norte do município de Campo Grande/MS, foi 

instituída por meio do Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, com 

a finalidade de recuperar, proteger e conservar os cursos d’água que compõem 

a Bacia do Córrego Ceroula, os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, 

o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados relevantes. 

Objetiva também resguardar e valorizar os aspectos culturais e históricos 

associados às comunidades locais e à região, bem como a promoção de ações 

de gestão e manejo que contribuam com a sustentabilidade econômica e social 

de empreendimentos e/ou atividades. 

Visando cumprir com o disposto na legislação ambiental vigente, o 

presente estudo apresenta o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, sendo esse um documento 

técnico, mediante o qual, se estabelecem as normas que devem presidir o uso 

da área e o manejo dos recursos naturais, visando ainda intervir no processo de 

desenvolvimento local, a partir do entendimento dos aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos que determinam a utilização dos recursos 

ambientais e a ocupação do território das unidades, assegurando a utilização do 

ambiente de forma sustentável para usufruto das gerações atuais e futuras.  

Este documento é fruto do Contrato n. 21, de 23 de janeiro de 2019, 

firmado entre o Município de Campo Grande, por interveniência da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e Agência Municipal 

de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), e a Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB). 

Direcionado a todos os setores da sociedade, os documentos elaborados 

devem apresentar um conjunto de informações que promovem o conhecimento 

técnico e científico a respeito da APA do Ceroula, de forma objetiva e adequada 

a sua compreensão. 
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Desta forma, o presente documento consiste no Produto 4 – Relatório da 

Segunda Oficina de Planejamento, Encarte 4 e Versão Resumida, sendo 

apresentadas neste as informações referentes as seguintes Etapas: 7ª Etapa – 

Segunda Oficina de Planejamento; 8ª Etapa – Segunda Reunião Técnica – 

Estruturação do Planejamento; e, 9ª Etapa – Elaboração do Encarte 4 – 

Planejamento da APA e Versão Resumida.  Integram o produto os seguintes 

documentos: Relatório da Segunda Oficina de Planejamento, Encarte 4 – 

Planejamento da APA e Versão Resumida.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentada por meio 

do Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC), estabelece e caracteriza 12 (doze) 

categorias de Unidades de Conservação (UC), com diferentes formatos e 

objetivos. Essas são divididas em dois grupos, conforme a necessidade de 

proteção, estabelecendo as de Proteção Integral, cujo objetivo é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção de casos previstos em legislação; e as de Uso Sustentável, que 

objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 2000). 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) são uma categoria de UC de uso 

sustentável, definidas como “área dotada de atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas”. Caracteriza-se por possuir áreas 

extensas, com um certo grau de ocupação humana, e ser constituída por áreas 

privadas ou públicas (BRASIL, 2000). 

Dentre as diretrizes que regem o SNUC, destaca-se o estabelecido no 

Inciso III, do art. 5º, que versa sobre a obrigatoriedade em assegurar “a 

participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação”. E ainda, o disposto no § 2º, do art. 27, que determina 

que as UCs devem dispor de um Plano de Manejo, devendo em sua elaboração, 

atualização e implementação ser assegurada a ampla participação da população 

residente. 

No Município de Campo Grande existem instituídas seis Unidades de 

Conservação, sendo dessas, três Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a saber: 

a APA do Lajeado, com aproximadamente 3.500 hectares; a APA do Guariroba, 

com aproximadamente 35.500 hectares; e a APA do Ceroula, que possui a maior 

extensão de todas. 
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Objeto deste estudo, a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA do Ceroula foi instituída por meio do Decreto Municipal n. 8.264, 

de 27 de julho de 2001, devendo ser implantada, administrada e consolidada 

com base nas seguintes finalidades: recuperar, proteger e conservar os cursos 

d’água que compõem a Bacia do Córrego Ceroula, os ecossistemas locais, suas 

paisagens notáveis, o solo e demais atributos naturais que possam ser 

considerados relevantes; resguardar e valorizar os aspectos culturais e 

históricos associados às comunidades locais e à região; e, promover programas, 

projetos e ações de gestão e manejo que contribuam com a sustentabilidade 

econômica e social de empreendimentos e/ou atividades. Está localizada no 

Bioma Cerrado, e possui área de aproximadamente 56.580 ha (cinquenta e seis 

mil, quinhentos e oitenta hectares), situada dentro da extensão da bacia 

localizada no município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Visando o atendimento ao disposto na legislação vigente, por meio do 

Contrato n. 21, de 23 de janeiro de 2019, celebrado entre o município de Campo 

Grande, com a interveniência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Gestão Urbana (SEMADUR) e da Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB), e a Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB), e prorrogado por mais 12 (doze) meses pelo 1º Aditivo celebrado em 

22 de janeiro de 2020, ficou estabelecida a prestação de serviços técnicos para 

a elaboração do Pano de Manejo da APA do Ceroula. 

Tendo em vista o exposto, e em atendimento às diretrizes estabelecidas 

pelo Termo de Referência n. 01/2018, constante no Processo Administrativo n. 

51866/2018-81, o presente documento consiste na entrega do Produto 4 – 

Encarte 4 e Versão Resumida Preliminar, sendo apresentadas as informações 

referentes a 7ª Etapa – Segunda Oficina de Planejamento; 8ª Etapa – Segunda 

Reunião Técnica – Estruturação do Planejamento; e, 9ª Etapa – Elaboração do 

Encarte 4 – Planejamento da APA. Integram o produto os seguintes documentos: 

Relatório da Segunda Oficina de Planejamento; Encarte 4 – Planejamento da 

APA; e, Versão Resumida Preliminar. 

 



 

 

14 

2. SEGUNDA OFICINA DE PLANEJAMENTO 

A Segunda Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de 

Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do 

Ceroula, foi realizada às 18 horas, do dia 1º de outubro de 2020, por meio da 

Plataforma Digital Google Meeting, transmitida do laboratório número 4 (quatro) 

do bloco C, da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, localizada na Avenida 

Tamandaré, n. 6.000, em Campo Grande/MS. 

O uso da plataforma digital para a realização da Segunda Oficina se deu 

devido as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Em seguida, serão apresentadas as informações referentes a supracitada 

Oficina: 

 

2.1  PLANEJAMENTO 

Visando o planejamento das ações a serem desenvolvidas para a 

realização da Segunda Oficina de Planejamento, ocorreram nos dias 28 de 

agosto, 9 e 25 de setembro de 2020, virtualmente, por meio da Plataforma Digital 

Zoom, Reuniões Técnicas com as equipes da Contratante e da Contratada, onde 

foram discutidas as questões referentes ao planejamento das ações, conforme 

figuras que seguem. 
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Figura 1 – Reunião Técnica realizada em 28 de agosto de 2020. 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

Figura 2 – Reunião Técnica realizada em 9 de setembro de 2020. 

 
    Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Figura 3 – Reunião Técnica realizada em 25 de setembro de 2020. 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

A programação da Segunda Oficina de Planejamento seguiu os moldes 

da Primeira Oficina. Entretanto, ressalta-se a sua realização de forma virtual, 

devido a Pandemia da COVID-19.  A programação da oficina (figura 4) seguiu 

as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência. 
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Figura 4 – Planejamento da Segunda Oficina de Planejamento 

 

        Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

2.2  DIVULGAÇÃO 

O evento foi amplamente divulgado por meio de mídia falada, por meio do 

“Programa UCDB no Campo” (figura 1) que foi ao ar no dia 20 de setembro, às 

7 horas. Neste programa houve a apresentação da importância do plano de 

Manejo da APA do Ceroula, sendo apresentada as etapas da elaboração do 

Plano e Manejo da APA do Ceroula. 
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Figura 5 – Gravação do “Programa UCDB no Campo” na rádio 91,5 FM 

Educativa UCDB, para divulgação da Segunda Oficina de Planejamento. 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

A divulgação da segunda oficina também foi realizada por meio de cartaz 

convite,  no site da UCDB, e-mail enviado aos membros do conselho gestor da 

APA do Ceroula e ao membros do GT da APA do Ceroula, de acordo com as 

figuras que seguem. 
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Figura 6 – Convite à comunidade para a participação na Segunda Oficina de Planejamento. 

 
         Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020.



 

 

20 

Figura 7 – E-mail encaminhado pela Contratada, oficializando a realização da 

Segunda Oficina de Planejamento, a ser realizada no dia 1º de outubro de 2020. 

 

   Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Figura 8 – E-mail enviado pela PLANURB, Órgão Gestor da UC, convidando 

os Conselheiros do Conselho Gestor da APA do Ceroula para participação na 

Segunda Oficina de Planejamento. 

 
  Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Figura 9 – E-mail enviado pela PLANURB, Órgão Gestor da UC, convidando 

os membros do Grupo Técnico de acompanhamento e supervisão da 

elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula para participação na 

Segunda Oficina de Planejamento. 

 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Ainda, foi veiculada no sítio oficial da Universidade Católica Dom Bosco 

matéria referente a Oficina de Planejamento (Anexo), bem como a equipe da 

Universidade Católica Dom Bosco, durante as incursões a campo, reforçou o 

convite aos moradores para a participação da Segunda Oficina de Planejamento.    

Como forma de democratizar o processo de elaboração do Plano de 

Manejo desenvolvido pela equipe técnica, e possibilitar a participação dos 

grupos arranjados da sociedade na construção do Plano de Manejo, foram 

convidados a participar desta Oficina de Planejamento os seguintes atores e 

entidades:  

 Conselho Gestor da APA do Ceroula;  

 Segmentos da sociedade civil organizada;  

 Representantes dos setores econômicos (indústria, comércio, 

agropecuária e extrativismo), com atividades na área da APA do 

Ceroula;  

 Comunidade acadêmica; 

 Terceiro setor;  

 Órgãos e entidades dos governos federal e estadual; e,  

 Comunidade local. 

 

2.3  REALIZAÇÃO 

A Segunda Oficina de Planejamento foi iniciada às 18 horas do dia 1º de 

outubro de 2020, e teve como objetivo principal  apresentar os dados referente 

às 5ª e a 6ª Etapa de elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula, que 

concerne ao levantamento de campo, Encartes 1, 2 e 3, e Documento Síntese 

da APA.   

Foram apresentados dados dos fatores bióticos, abióticos e 

socioeconômico, bem como: 

 Contextualização geral da APA do Ceroula; 

 Análise da APA do Ceroula no contexto Geral; 

 Análise integrada da APA no contexto Regional; 
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 Também foi apresentada proposta preliminar de zoneamento para 

a APA do Ceroula. 

A Oficina (Figura 10 e 11) foi conduzida pela equipe de trabalho 

multidisciplinar da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e contou com 35 

(trinta e cinco) participantes, conforme Lista de Presença em anexo. Teve início 

com a fala do Prof. Dr. Denilson, o qual fez a apresentação do projeto e da 

equipe, agradecendo e dando boas-vindas a todos. Apresentou ainda a dinâmica 

da oficina (apresentação dos dados e posterior contribuições por meio de 

inscrição). 

Figura 10 – Segunda Oficina de Planejamento 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Figura 11 – Segunda Oficina de Planejamento 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
 

A Prof. Maria do Carmo iniciou sua apresentação dando um panorama 

aos participantes sobre a conceituação de uma APA e sua importância, 

prosseguindo, explicando a APA do Ceroula aos participantes da Oficina.  

Após, deu-se início a apresentação dos dados do meio biótico, com a 

caracterização da flora e fauna local. Prosseguindo, o Prof. Guilherme 

Cavazana discorreu sobre os dados do meio abiótico. Finalizando a 

apresentação dos dados, a Prof. Maria do Carmo expôs os dados 

socioeconômico da área objeto do estudo.  

Na penúltima etapa da oficina foi apresentada uma proposta perliminar 

de Zoneamento para a APA do Ceroula. Finalizada as explanações, foi 

realizado um diálogo participativo com os presentes no sala virtual. 

Os moradores presentes na Oficina relataram situações existentes na 

APA, abordando as seguintes temáticas: 

 Assistência técnica para produção agrícola; 



 

 

26 

 Segurança, principalmente nos lugares frequentados por 

visitantes; 

 Descarte irregular de Resíduos na APA. 

Os participantes informaram que a fauna e flora local, bem como os 

demais recusos naturais, contribuem para que os residentes tenham 

qualidade de vida na APA. Informaram ainda que as atividades de turismo 

são bem vindas, desde que sejam planejadas. 

Por fim, os moradores foram indagados a respeito da satisfação em 

residir no local, sendo unânimes em afirmar que “não trocariam por outro 

lugar”. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da Segunda Oficina de Planejamento cumpriu seu papel de 

informar os presentes sobre a caracterização do território da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, demonstrando os 

dados coletados a campo pela Universidade Católica Dom Bosco. 

A efetiva participação da população durante a Oficina trouxe importantes 

colaborações ao Plano de Manejo, refletindo a realidade local, suas vantagens 

e problemáticas.  
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4. ANEXO I – Notícia veiculada no sítio da Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB), referente a Segunda Oficina de 

Planejamento 
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5. ANEXO II – Lista de Presença dos Participantes na Segunda 

Oficina de Planejamento 
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6. ANEXO III – Apresentação realizada durante a Segunda Oficina 

de Planejamento  
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1. INTRODUÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego do Ceroula – APA do 

Ceroula, localizada na porção norte do município de Campo Grande/MS, foi 

instituída por meio do Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, com 

a finalidade de recuperar, proteger e conservar os cursos d’água que compõem 

a Bacia do Córrego Ceroula, os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, 

o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados relevantes. 

Objetiva também resguardar e valorizar os aspectos culturais e históricos 

associados às comunidades locais e à região, bem como a promoção de ações 

de gestão e manejo que contribuam com a sustentabilidade econômica e social 

de empreendimentos e/ou atividades. 

As Unidades de Conservação são áreas especialmente protegidas, tendo 

sua criação destinada a conservação dos ecossistemas, ao uso sustentável dos 

recursos naturais e à manutenção da qualidade de vida, representando-se como 

a principal ferramenta na escala mundial voltadas a este fim (IMASUL, 2014). 

O Roteiro Metodológico para elaboração e revisão de Planos de Manejo 

das Unidades de Conservação Federais (ICMBio, 2018) esclarece que o manejo 

eficaz das Unidades de Conservação faz-se cada vez mais necessário, e 

depende, em grande parte, de instrumentos de planejamento adequados e 

eficazes para subsidiar a gestão. Nesse contexto, os Planos de Manejo são 

ferramentas essenciais para garantir a efetividade das UCs no desafio de 

manutenção da biodiversidade. 

O Plano de Manejo, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), instituído por meio da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, 

é um documento técnico que versa sobre o estabelecimento do “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” 

(BRASIL, 2000). O Decreto de instituição da APA do Ceroula, dentre as medidas 

a serem adotadas, determina a elaboração do Plano de Manejo para a Unidade 

de Conservação objeto deste estudo. 
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Visto o exposto, e visando cumprir com o disposto na legislação ambiental 

vigente e em atendimento ao Termo de Referência n. 01/2018, o presente estudo 

é parte do processo de elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, sendo neste 

apresentado a Versão Preliminar do Encarte 4, que versa sobre o Planejamento 

da APA. 

 

2. MISSÃO E VISÃO DO PLANO DE MANEJO 

De acordo com o Roteiro Metodológico para elaboração dos Planos de 

Manejo das Unidades de Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul 

(IMASUL, 2014), a missão e a visão de futuro da UC devem nortear a 

identificação dos objetivos do Plano de Manejo. A missão expressa o motivo de 

criação da UC, representando a sua unicidade dentro do Sistema de Unidades 

de Conservação, sendo o mais alto nível hierárquico no planejamento. A visão 

de futuro, por sua vez, representa o cenário desejado para a UC em longo prazo, 

considerando a sua missão, e sintetiza os anseios e as expectativas dos 

diferentes atores envolvidos em seu planejamento. Ela deve indicar aonde se 

quer chegar e deve ser de fácil compreensão, pois é o passo inicial na 

construção das estratégias de ação do Plano de Manejo. 

Deste modo, na sequência serão apresentados a Missão e Visão de futuro 

para a APA do Ceroula. 

 

2.1 MISSÃO 

A missão da publicação do Plano de Manejo da APA do Ceroula visa 

direcionar, desenvolver e monitorar a gestão participativa da APA para garantir 

a proteção, a preservação e a conservação dos serviços ambientais, bem como 

o desenvolvimento humano sustentável. 

 



 

 

22 
 

2.2 VISÃO 

No que se refere ao cenário desejado para a APA do Ceroula a longo 

prazo, espera-se que com a publicação do Plano de Manejo da UC, bem como 

a aplicação do manejo correto e a gestão participativa entre os diversos setores 

da sociedade civil, faça com que essa seja reconhecido como referência em 

sustentabilidade, conservação e manejo de uma Unidade Conservação. 

 

3. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA APA 

A avaliação estratégica é um processo dinâmico, realizada a partir da 

análise do diagnóstico e da caracterização da Unidade de Conservação, 

indicando potencialidades e fragilidades encontradas, como forma de atingir os 

objetivos específicos. 

Esse processo é um instrumento de gestão que permite estabelecer 

diretrizes que podem solucionar problemas e fomentar oportunidades de 

melhorias, elencar possíveis agentes envolvidos, e ainda, garantir que a gestão 

da APA possa ser participativa e efetiva. 

A elaboração deste planejamento considera como base o Decreto n. 8. 

264, de 27 de julho de 2001, que cria a Área de Proteção Ambiental do Córrego 

Ceroula – APA do Ceroula – localizada no Município de Campo Grande, que tem 

a finalidade de recuperar, proteger e conservar os cursos d'água que compõem 

a bacia do Córrego Ceroula; proteger os ecossistemas locais, suas paisagens 

notáveis, o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados 

relevantes; resguardar e valorizar aspectos culturais e históricos associados às 

comunidades locais e à região; e promover programas, projetos e ações de 

gestão e manejo da área que contribuam com a sustentabilidade econômica e 

social de atividades e empreendimentos compatíveis com as finalidades 

constantes nos incisos anteriores. 

O Decreto n. 13.522, de 18 de maio de 2018, cria o Conselho Gestor da 

Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula - APA do Ceroula, 

composto por 15 (quinze) conselheiros titulares e igual número de suplentes, 
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assim distribuídos: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

(PLANURB); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 

(SEMADUR); Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP); 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR); Fundação Municipal de 

Esporte (FUNESP); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul 

(IMASUL); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

(IBAMA); Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA); Associação 

Agropecuária do Assentamento Conquista, em conjunto com a Associação dos 

Agricultores Familiares do PA Conquista; Cooperativa Agrícola de Campo 

Grande (COOPGRANDE); Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

(UEMS); Conselho Regional de Economia (CORECON); Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Sindicato Rural de Campo Grande – MS; 

e Financial Construtora Ltda; atribuindo ainda, a presidência do Conselho Gestor 

ao titular da PLANURB (que é o Órgão Gestor da UC).  

Cabe destacar alguns desafios: 

 Instituir o Plano de Manejo da APA do Ceroula, atendendo ao disposto 

na Lei Nº 9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação; 

 Implementar as ações, normas e diretrizes Plano de Manejo; 

 Executar a operacionalização dos programas ambientais, monitorando 

resultados; 

 Identificar os agentes envolvidos e fortalecer parcerias; 

 Fortalecer o processo de gestão integrada com outros órgãos e 

entidades; 

 Ter recursos humanos, infraestrutura física e logística adequados; 

 Subsidiar a gestão do Órgão Gestor e do Conselho Gestor; 

 Envolvimento e capacitação dos agentes envolvidos; 

 Estimular a participação da comunidade e de entidades ligadas ao 

tema; 
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 Ampliar ações de educação ambiental na temática de Unidades de 

Conservação. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MANEJO DA APA 

Para estabelecimento dos objetivos específicos do manejo da APA foram 

levados em consideração o Decreto de criação da APA e suas finalidades; os 

fatores: bióticos, abióticos e socioeconômicos da UC, bem como o disposto no 

SNUC. 

 O Plano de Manejo da APA do Ceroula aborda as características 

territoriais locais e regionais, contextualizando a UC, com premissas do 

desenvolvimento sustentável e manejo adequado dos recursos naturais, 

identificando as potencialidades e as fragilidades do território: 

 Possibilitar que ocorra a preservação e a recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente – APP, em conjunto com demais agentes 

envolvidos; 

 Conservar os recursos hídricos e a preservação dos ecossistemas; 

 Incentivar o desenvolvimento dos empreendimentos e atividades 

sustentáveis na área rural, atendendo ao disposto no Plano de Manejo 

da APA do Ceroula; 

 Desenvolver ações de gestão e de relacionamento com a sociedade 

local para divulgar os resultados de implantação do planejamento da 

APA; 

 Promover ações de educação ambiental, sensibilizando sobre a 

importância de conservação da natureza e do uso sustentável dos 

recursos naturais;  

 Disponibilizar informações sobre a APA do Ceroula, alcançando uma 

comunicação eficiente com a população. 
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4. ZONEAMENTO AMBIENTAL 

De acordo com o disposto no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), o zoneamento é definido como “setores ou zonas em uma 

Unidade de Conservação com o propósito de proporcionar os meios e as 

condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de 

forma harmônica e eficaz” (BRASIL, 2000).  

Este instrumento ordena o uso e a ocupação territorial, identificando 

características locais, suas potencialidades e fragilidades, estabelecendo usos 

diferenciados para cada zona, de acordo com os seus objetivos.   

Com o intuito de garantir maior efetividade na gestão e a proteção dos 

recursos naturais, foi estabelecido um zoneamento para a APA do Ceroula, com 

a criação de cinco zonas, sendo: 

 Zona I – Zona de Preservação Permanente 

 Zona II – Zona de Proteção dos Fragmentos de Vegetação 

 Zona III – Zona de Proteção Especial 

 Zona IV – Zona de Desenvolvimento Sustentável 

 Zona V – Zona de Expansão Urbana Ceroula 
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Figura 1 – Zoneamento Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020.
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4.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

A Zona de Preservação Permanente (Zona I) é constituída pelos Recursos 

Hídricos e suas respectivas Áreas de Preservação Permanente (APPs). Engloba 

os espaços que devem ser protegidos em função da importância para o equilíbrio 

hidrológico da bacia e para a manutenção da qualidade da água, norteando o 

avanço de atividades nas áreas estratégicas para preservação e conservação 

dos recursos naturais da APA do Ceroula. 

 

NORMAS E DIRETRIZES 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) ficam declaradas como 

prioritárias para averbação de reserva legal. Desta forma, toda propriedade rural 

no interior da APA que apresente situação irregular com relação à reserva legal, 

será incentivada a rever essa condição mediante averbação e recomposição de 

área no interior da Zona I, conforme o disposto no Código Florestal. 

De acordo com a Lei Federal n. 12.651, de 25 maio de 2012 (Código 

Florestal), as Áreas de Preservação Permanente são definidas como “área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas”. Ainda, estabelece as 

Reservas Legais como “área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa” (BRASIL, 2012). 

Nos casos em que haja ocupação consolidada em APP, como edificações 

destinadas ao turismo rural, ecoturismo e às atividades agrossilvipastoris, até a 

data de publicação deste Plano, serão tratados conforme a Lei n. 12.651, de 25 

de maio de 2012, e suas alterações.  
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ATIVIDADES E USOS PERMITIDOS 

1. Apicultura; 

2. Pesca artesanal de subsistência para moradores locais; 

3. Captação de água para abastecimento humano e animal; 

4. Implantação controlada de corredores para dessedentação de 

animais; 

5. Coleta de produtos não madeireiros (não-lenhosos de origem vegetal, 

tais como resina, cipó, óleo, sementes, plantas ornamentais, plantas 

medicinais, entre outros, bem como serviços sociais e ambientais, 

como reservas extrativistas, sequestro de carbono, conservação 

genética e outros benefícios oriundos da manutenção da floresta), 

condicionada à implementação de técnicas de manejo sustentáveis; 

6. Trilhas ecológicas e balneários, desde que sigam a legislação 

pertinente e as diretrizes de órgãos oficiais;; 

7. Demais usos e intervenções de baixo impacto previstas na Lei Federal 

n. 12.651/2012 e legislação pertinente; 

8. Atividades de pesquisa e monitoramento, condicionada a ciência ao 

Órgão Gestor da UC. 

 

ATIVIDADES E USOS NÃO PERMITIDOS  

1. Extração mineral; 

2. Exploração e/ou supressão de produtos madeireiros; 

3. Disposição de resíduos; 

4. Lançamento de efluentes domésticos, industriais, ou provenientes de 

instalações de apoio às atividades agropecuárias; 

5. Suinocultura, avicultura, bovinocultura e aquicultura; 

6. Plantio de espécies exóticas com potencial invasor; 

7. Uso do fogo para limpeza de área, eliminação de resíduos, bem como 

para recreação (fogueira, churrasqueira e similares). 
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4.2 ZONA DE PROTEÇÃO DOS FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO  

A Zona de Proteção de Fragmentos de Vegetação (Zona II) compreende 

todos os fragmentos de vegetação do Bioma Cerrado, situados fora de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). As áreas que compõem a Zona II apresentam 

funções estratégicas na conservação da diversidade da fauna e da flora local e 

na recarga dos aquíferos.  

 

NORMAS E DIRETRIZES 

Os fragmentos de vegetação ficam declarados como prioritários para 

averbação de reserva legal. Desta forma, toda propriedade rural no interior da 

APA que apresente situação irregular com relação à reserva legal, será 

incentivada a rever essa condição mediante averbação e recomposição de área 

no interior da Zona II, conforme o disposto no Código Florestal. 

 

ATIVIDADES E USOS PERMITIDOS 

1. Apicultura; 

2. Coleta de produtos não madeireiros (não-lenhosos de origem vegetal, 

tais como resina, cipó, óleo, sementes, plantas ornamentais, plantas 

medicinais, entre outros, bem como serviços sociais e ambientais, 

como reservas extrativistas, sequestro de carbono, conservação 

genética e outros benefícios oriundos da manutenção da floresta), 

condicionada à implementação de técnicas de manejo sustentáveis; 

3. Atividades Turísticas (atividades esportivas, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo rural, turismo de experiência, turismo de base 

comunitária, turismo histórico e cultural, esporte de aventuras, bem 

como atividades de lazer e recreação), desde que sigam as 

legislações pertinente e as diretrizes de órgãos oficiais; 

4. Atividades de pesquisa e monitoramento, condicionada a ciência ao 

Órgão Gestor da UC. 
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ATIVIDADES E USOS NÃO PERMITIDOS  

1. Extração mineral; 

2. Exploração e/ou supressão de produtos madeireiros; 

3. Disposição de resíduos; 

4. Lançamento de efluentes domésticos, industriais, ou provenientes de 

instalações de apoio às atividades agropecuárias; 

5. Suinocultura, avicultura, bovinocultura e aquicultura; 

6. Plantio de espécies exóticas com potencial invasor; 

7. Uso do fogo para limpeza de área, eliminação de resíduos, bem como 

para recreação (fogueira, churrasqueira e similares). 

 

4.3 ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL 

A Zona de Proteção Especial (Zona III) foi caracterizada observando as 

informações obtidas quanto a vulnerabilidade natural à perda de solo. 

De acordo com os estudos desenvolvidos, a porção oeste da APA do 

Ceroula apresenta paisagem variando entre a classificação de média e alta 

vulnerabilidade, devido à pedologia (Neossolo). A região das morrarias também 

apresenta variação entre média e alta vulnerabilidade, devido à pedologia 

(Neossolo), e ainda, a declividade (superior a 30%).  

 

NORMAS E DIRETRIZES 

Tendo em vista o exposto, nesta zona faz-se necessário o uso de práticas 

de manejo sustentáveis, tais como plantio direto, terraceamento, curva de nível, 

rotação de culturas e pastagens, integração de lavoura e pecuária, entre outros. 

Recomenda-se que seja evitado o revolvimento e exposição do solo para 

novos plantios.  

É vedado o uso do fogo como técnica para limpeza do terreno, de 

renovação de pastagens e de preparo do plantio, ou ainda como auxílio ou 

facilitação da colheita, no caso específico da cana-de-açúcar. 
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Os empreendimentos e ou atividades a serem desenvolvidos nesta Zona 

deverão seguir o disposto na Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 e suas 

alterações, no Decreto n. 14.114, de 6 de janeiro de 2020, bem como nas demais 

legislações vigentes, e atender as diretrizes do Plano de Manejo da APA do 

Ceroula. 

 

ATIVIDADES E USOS PERMITIDOS 

1. Agricultura e pecuária, condicionada ao manejo e conservação do solo 

e das pastagens (aumento da cobertura vegetal; melhoria da infiltração 

da água no perfil do solo; controle do escoamento superficial), 

atendendo a legislação vigente; 

2. Plantios silviculturas, condicionados a ocupação de até 50% da 

propriedade. A partir da vigência deste plano, as propriedades 

ocupadas com mais da metade de sua extensão com plantio, devem 

apresentar cronograma de diminuição para 50% do território com 

prazo de até 20 (vinte) anos; 

3. Plantio de cana-de-açúcar, condicionados a ocupação de até 50% da 

propriedade. A partir da vigência deste plano, as propriedades 

ocupadas com mais da metade de sua extensão com plantio, devem 

apresentar cronograma de diminuição para 50% do território com 

prazo de até 10 (dez) anos; 

4. Suinocultura de subsistência, até 20 (vinte) animais e 3 (três) matrizes 

por propriedade, desde que instalada à distância mínima de 50m a 

partir da Zona I, com animais confinados em área impermeabilizada e 

com sistema eficiente de coleta e tratamento dos efluentes gerados, 

os quais deverão ser dispostos no solo de forma adequada, sendo a 

atividade, objeto de aprovação pelo órgão ambiental licenciador, que 

deverá ainda observar a Resolução CONAMA n. 428/2010; 

5. Apicultura; 

6. Projetos de recomposição florestal e compensação ambiental 

(Paisagismo; PRADAS; Passivo Ambiental); 
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7. Atividades Turísticas (atividades esportivas, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo rural, turismo de experiência, turismo de base 

comunitária, turismo histórico e cultural, esporte de aventuras, bem 

como atividades de lazer e recreação), desde que sigam as 

legislações pertinente e as diretrizes de órgãos oficiais; 

8. Atividades de pesquisa e monitoramento, condicionada a ciência ao 

Órgão Gestor da UC. 

 

ATIVIDADES E USOS NÃO PERMITIDOS  

1. Instalação de novas atividades industriais, de suinocultura comercial, 

piscicultura e minerárias; 

2. Disposição inadequada de resíduos; 

3. Novos assentamentos rurais; 

4. Agricultura com utilização de defensivos agrícolas enquadrados nas 

categorias toxicológicas I (rótulo vermelho – produto extremamente 

tóxico) e II (rótulo vermelho – produto altamente tóxico), de acordo com 

o Decreto Federal n. 4.074/2002, Resolução n. 294 DC ANVISA 2019 

e demais atualizações, sendo vedada a aplicação aérea; 

5. A utilização de produtos que tenham princípios ativos não autorizados 

pela ANVISA; 

 

4.4 ZONA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A Zona de Desenvolvimento Sustentável (Zona IV) é constituída 

essencialmente por áreas ocupadas por atividades agrossilvipastoris 

consolidadas, loteamentos de chácaras e comunidades rurais. Tem como 

objetivo estimular condições sustentáveis de manejo do solo e dos recursos 

hídricos, bem como da produção agropecuária. 

 

NORMAS E DIRETRIZES 
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Os empreendimentos e ou atividades a serem desenvolvidos nesta Zona 

deverão seguir o disposto na Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 e suas 

alterações, no Decreto n. 14.114, de 6 de janeiro de 2020, bem como nas demais 

legislações vigentes, e atender as diretrizes do Plano de Manejo da APA do 

Ceroula. 

 

ATIVIDADES E USOS PERMITIDOS 

1. Assentamentos Rurais; 

2. Agricultura e pecuária, realizadas sob manejo sustentável dos 

recursos naturais por meio de técnicas de conservação dos solos e 

dos recursos hídricos; 

3. Plantios silviculturais, condicionados a ocupação de até 50% da 

propriedade. A partir da vigência deste plano, as propriedades 

ocupadas com mais da metade de sua extensão com plantio, devem 

apresentar cronograma de diminuição para 50% do território com 

prazo de até 20 (vinte) anos; 

4. Plantio de cana-de-açúcar, condicionados a ocupação de até 50% da 

propriedade. A partir da vigência deste plano, as propriedades 

ocupadas com mais da metade de sua extensão com plantio, devem 

apresentar cronograma de diminuição para 50% do território com 

prazo de até 10 (dez) anos; 

5. Suinocultura, desde que instalada à distância mínima de 50m a partir 

da Zona I, com animais confinados em área impermeabilizada e com 

sistema eficiente de coleta e tratamento dos efluentes gerados, os 

quais deverão ser dispostos no solo de forma adequada, sendo a 

atividade, objeto de aprovação pelo órgão ambiental licenciador, que 

deverá ainda observar a Resolução CONAMA n. 428/2010; 

6. Apicultura; 

7. Piscicultura; 

8. Projetos de recomposição florestal e compensação ambiental 

(Paisagismo; PRADAS; Passivo Ambiental); 
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9. Atividades Turísticas (atividades esportivas, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo rural, turismo de experiência, turismo de base 

comunitária, turismo histórico e cultural, esporte de aventuras, bem 

como atividades de lazer e recreação), desde que sigam as 

legislações pertinente e as diretrizes de órgãos oficiais; 

10. Atividades de pesquisa e monitoramento, condicionada a ciência ao 

Órgão Gestor da UC. 

 

ATIVIDADES E USOS NÃO PERMITIDOS  

1. Instalação de novas atividades industriais e minerárias; 

2. Disposição inadequada de resíduos; 

3. Agricultura com utilização de defensivos agrícolas enquadrados nas 

categorias toxicológicas I (rótulo vermelho – produto extremamente 

tóxico) e II (rótulo vermelho – produto altamente tóxico), de acordo com 

o Decreto Federal n. 4.074/2002, Resolução n. 294 DC ANVISA 2019 

e demais atualizações, sendo vedada a aplicação aérea; 

4. A utilização de produtos que tenham princípios ativos não autorizados 

pela ANVISA. 

 

4.5  ZONA DE EXPANSÃO URBANA CEROULA 

De acordo com o art. 15, da Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro 

de 2018 e suas alterações (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 

de Campo Grande – PDDUA) a Zona de Expansão Urbana é “constituída de 

áreas contíguas ao perímetro urbano, dedicada as atividades rurais ou urbanas, 

de proteção das nascentes das Bacias do Paraná e Paraguai e destinadas como 

reserva para expansão urbana e implantação de grandes empreendimentos 

urbanos e rurais”. 

A Zona de Expansão Urbana Ceroula (Zona V) foi delimitada seguindo a 

mesma orientação do PDDUA, e tem como objetivo integrar as atividades 

urbanas com as rurais, atuando assim, como zona de transição. O uso e 
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ocupação nesta Zona deverá atender a legislação vigente, e ser efetuado de 

forma sustentável.  

 

NORMAS E DIRETRIZES 

Os empreendimentos e ou atividades a serem desenvolvidos nesta Zona 

deverão seguir o disposto no PDDUA, na Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 

e suas alterações, no Decreto n. 14.114, de 6 de janeiro de 2020, bem como nas 

demais legislações vigentes, e atender as diretrizes do Plano de Manejo da APA 

do Ceroula. 

 

ATIVIDADES E USOS PERMITIDOS 

1. Parcelamentos, desde que atendido ao disposto no PDDUA; 

2. Agricultura e pecuária, realizadas sob manejo sustentável dos 

recursos naturais por meio de técnicas de conservação dos solos e 

dos recursos hídricos; 

3. Plantios silviculturais, condicionados a ocupação de até 50% da 

propriedade. A partir da vigência deste plano, as propriedades 

ocupadas com mais da metade de sua extensão com plantio, devem 

apresentar cronograma de diminuição para 50% do território com 

prazo de até 20 (vinte) anos; 

4. Plantio de cana-de-açúcar, condicionados a ocupação de até 50% da 

propriedade. A partir da vigência deste plano, as propriedades 

ocupadas com mais da metade de sua extensão com plantio, devem 

apresentar cronograma de diminuição para 50% do território com 

prazo de até 10 (dez) anos; 

5. Suinocultura, desde que instalada à distância mínima de 50m a partir 

da Zona I, com animais confinados em área impermeabilizada e com 

sistema eficiente de coleta e tratamento dos efluentes gerados, os 

quais deverão ser dispostos no solo de forma adequada, sendo a 
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atividade, objeto de aprovação pelo órgão ambiental licenciador, que 

deverá ainda observar a Resolução CONAMA n. 428/2010; 

6. Apicultura; 

7. Piscicultura; 

8. Projetos de recomposição florestal e compensação ambiental 

(Paisagismo; PRADAS; Passivo Ambiental); 

9. Atividades Turísticas (atividades esportivas, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo rural, turismo de experiência, turismo de base 

comunitária, turismo histórico e cultural, esporte de aventuras, bem 

como atividades de lazer e recreação), desde que sigam as 

legislações pertinente e as diretrizes de órgãos oficiais; 

10. Instalação de novas atividades industriais e minerárias, desde que 

atendido ao disposto na Legislação vigente; 

11. Atividades de pesquisa e monitoramento, condicionada a ciência ao 

Órgão Gestor da UC. 

 

ATIVIDADES E USOS NÃO PERMITIDOS  

1. Disposição inadequada de resíduos; 

2. Agricultura com utilização de defensivos agrícolas enquadrados nas 

categorias toxicológicas I (rótulo vermelho – produto extremamente 

tóxico) e II (rótulo vermelho – produto altamente tóxico), de acordo com 

o Decreto Federal n. 4.074/2002, Resolução n. 294 DC ANVISA 2019 

e demais atualizações, sendo vedada a aplicação aérea; 

3. A utilização de produtos que tenham princípios ativos não autorizados 

pela ANVISA; 

 

5. PROGRAMAS DE FUNDAMENTAÇÃO 
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5.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

O Programa de Comunicação foi criado com o intuito de publicizar as 

informações relacionadas ao território da APA do Ceroula, atuando assim como 

instrumento estratégico de melhoria de fluxo de informações no que concerne a 

gestão do território em questão. Esta melhoria tem papel fundamental no 

fornecimento de subsídios para a efetiva participação da população, garantindo 

assim uma gestão democrática como preconiza a legislação vigente. 

Este Programa foi estruturado em três etapas, sendo: antes da elaboração 

do Plano de Manejo (Etapa I); durante a elaboração do Plano de Manejo (Etapa 

II); e após a instituição do Plano de Manejo (Etapa III), tendo ainda como marcos 

divisores entre tais etapas o início da elaboração do Plano de Manejo e o Plano 

de Manejo instituído. 

 

Figura 2 – Organograma das Etapas de Execução do Programa de 

Comunicação 

 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

Cabe ao órgão Gestor e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em 

virtude do Contrato n. 21, de 23 de janeiro de 2019, firmado entre o Município de 

Campo Grande e a referida Universidade, o planejamento e a execução do 

presente Programa de Comunicação. Cabe também ao Conselho Gestor da APA 

do Ceroula desempenhar importante função na execução das estratégias aqui 

preconizadas. 
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Na Etapa I deste programa foram adotadas as seguintes estratégias: a 

atuação do Conselho Gestor da APA do Ceroula e a divulgação de informações 

por meio do sítio oficial da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano (PLANURB).  

Instituído por meio do Decreto Municipal n. 13.522, de 18 de maio de 

2018, o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA do Ceroula é um órgão de caráter consultivo, propositivo e de 

assessoramento do Poder Executivo Municipal, composto por representantes de 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente. 

Figuram entre os objetivos principais do Conselho Gestor: fomentar e 

acompanhar a elaboração, implementação e/ou revisão do Plano de Manejo da 

APA, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; propor diretrizes e 

ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do 

entorno ou do interior da unidade; e zelar pela transparência da gestão e tomada 

de decisões que atentem a APA. Como forma de atingir os objetivos 

supracitados, o referido Conselho realiza reuniões públicas mensais. 

Atualmente, a PLANURB atua como órgão gestor da APA do Ceroula e 

disponibiliza em seu sítio oficial as informações relativas ao Conselho Gestor da 

unidade, tais como: legislações, calendário de reuniões, atas, entre outros. 

As reuniões deste Conselho são realizadas na sede do Órgão Gestor da 

UC. No entanto, para garantir a efetiva participação popular, no ano de 2019 foi 

realizada uma reunião no território da APA do Ceroula, mais precisamente na 

sede da Associação de Moradores do Assentamento Conquista, com o intuito de 

promover a aproximação do Conselho com a comunidade rural (Figura 3).  
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Figura 3 – Reunião Ordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula) realizada no dia 10 

de maio de 2019 na Associação de Moradores do Assentamento Conquista. 

 
Fonte: PLANURB, 2019. 

 

A partir da assinatura do Contrato n. 21, de 23 de janeiro de 2019, firmado 

entre o Município de Campo Grande, por interveniência da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), e a Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB) foi concluída a primeira etapa deste Programa, e teve início a 

Etapa II. 

A Etapa II consiste na elaboração e execução de ações desenvolvidas 

durante o Contrato firmado, sendo realizadas: oficinas, aplicações de 

questionários, apresentações em programa de rádio e audiência pública. Ao todo 

foram realizadas três oficinas, que tiveram como objetivo elucidar o processo de 

elaboração do Plano de Manejo e apresentar os dados obtidos com os 

levantamentos a campo, bem como a proposta preliminar de zoneamento da 

área para toda população. Seguem abaixo as datas e locais destas reuniões, 

bem como seus registros fotográficos (Figuras 4 a 6). 
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1. Primeira Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do 

Ceroula (Etapa 1) 

Data: 22 de março de 2019 

Horário: 14h 

Local: Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, localizada na Avenida 

Tamandaré, n. 6.000, em Campo Grande/MS. 

 

Figura 4 – Primeira Oficina de Planejamento do Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (Etapa 1), realizada na 

UCDB. 

 
Fonte: UCDB, 2019. 
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2. Primeira Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do 

Ceroula (Etapa 2) 

Data: 17 de maio de 2019 

Horário: 14h 

Local: Conveniência Rincão, pertencente a Associação denominada 

“Juntos Somos Mais” que contempla as comunidades rurais Só Alegria, 

Beleza Pura e Vale do Sol na APA do Ceroula.  

 

Foto 5 – Primeira Oficina de Planejamento do Plano de Manejo da Área 
de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (Etapa 2), realizada 

na APA do Ceroula. 

 
Fonte: UCDB, 2019. 
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3. Segunda Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do 

Ceroula 

Data: 1º de outubro de 2020 

Horário: 18h 

Local: transmitida do laboratório número 4 (quatro) do bloco C, da 

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, localizada na Avenida 

Tamandaré, n. 6.000, em Campo Grande/MS, por meio da Plataforma 

Digital Google Meeting. 

 

Figura 6 – Equipe técnica e de apoio durante a transmissão da Segunda 

Oficina de Planejamento do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

da Bacia do Córrego Ceroula. 

 
Fonte: UCDB, 2020. 
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Durante as incursões realizadas a campo, foram aplicados questionários 

à população residente e frequentadora da APA do Ceroula, com o objetivo de 

entender o funcionamento do território e colher sugestões que, após análise, 

possam ser incorporadas ao Plano de Manejo. Outra estratégia utilizada nesta 

Etapa é a difusão de informações por meio de apresentações em programa de 

rádio (Figura 7). Tais apresentações foram feitas com o intuito de difundir 

conteúdos referentes a elaboração do Plano de Manejo para população 

residente na APA.  

 
Figura 7 – Gravação do “Programa UCDB no Campo” na rádio 91,5 FM 

Educativa UCDB. 

 
Fonte: UCDB, 2020. 

 

Figurando como última parte da Etapa II teremos a realização de uma 

Audiência Pública, onde a contratada apresentará a minuta final do Plano de 

Manejo da APA Ceroula com o objetivo de promover, mais uma vez, a 

participação popular, discutir a minuta proposta e colher sugestões para 

aprimoramento do Plano. 
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Uma vez vencidas as etapas anteriores e instituído o Plano de Manejo da 

APA do Ceroula, terá início a Etapa III do Programa de Comunicação. Tal Etapa 

tem como estratégias a atuação do Conselho Gestor da APA do Ceroula, a 

divulgação em sítio oficial do Órgão Gestor da Unidade de Conservação (UC) 

em questão e desenvolvimento de ações de educação ambiental voltadas a 

diferentes públicos. Estas estratégias se caracterizam por serem ações de 

caráter contínuo, transformando a Etapa III como uma fase de tempo 

indeterminado e a mais importante do Programa de Comunicação. O papel do 

Conselho Gestor nesta Etapa será desenvolvido conforme versa o Programa de 

Cooperação Técnica e Gestão Participativa (Programa 1) do Plano de Manejo 

da APA do Ceroula. Seguindo a mesma linha, o desenvolvimento de ações de 

educação ambiental voltadas a diferentes públicos alvos deverão ocorrer 

conforme versa o Programa de Educação Ambiental (Programa 4) do Plano de 

Manejo da APA do Ceroula. 

 

5.2 DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DA APA 

O Programa de Diretrizes para o gerenciamento da APA do Ceroula 

contempla o conjunto de atividades a serem desenvolvidas na gestão da UC, 

com base nos fundamentos e orientações necessários para a elaboração do 

Zoneamento Ambiental e dos Programas Ambientais no Plano de Manejo. Desta 

forma, este Programa subsidiou o planejamento das ações que serão 

executadas na UC, em prol de estratégias de conservação e manutenção do 

território, integrando-as com a comunidade local. 

Por constituir-se de uma ferramenta dinâmica e coerente aos preceitos de 

criação da APA, o Zoneamento Ambiental foi elaborado com base nas 

características da área, apresentados no Encarte 1 – Contextualização da APA 

do Ceroula. Para tanto, foram considerados os aspectos físicos (tipo de solo, 

declividade, recursos hídricos, entre outros), biológicos (fauna e flora), e nos 

aspectos socioeconômicos da região (o uso e ocupação do solo).  
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Posteriormente a definição das zonas ambientais e seus regramentos, 

foram definidos os programas ambientais. Estes são compostos por ações 

estratégicas que visam a efetividade do Plano, e de indicadores que conduzem 

a tomada de decisões quanto a possíveis alterações das diretrizes impostas pelo 

referido Instrumento.  

Logo, em atendimento ao disposto no Termo de Referência n. 01/2018, 

constante no processo de elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula, 

foram estipulados cinco Programas Ambientais, conforme segue: 

 Programa 1 – Programa de Cooperação Técnica e Gestão 

Participativa 

 Programa 2 – Programa de Recuperação e Manutenção Ambiental e 

Manejo dos Recursos Naturais 

 Programa 3 – Programa Estruturação e Infraestrutura 

 Programa 4 – Programa de Educação Ambiental 

 Programa 5 – Programa de Fomento às Atividades Sustentáveis 

O Programa de Diretrizes para o Gerenciamento da APA contempla as 

principais estratégias para a gestão do território, priorizando o monitoramento e 

o planejamento integrado do espaço, frente aos desafios de gestão da UC.  

 

5.3 PROGRAMA DE INVESTIMENTO PARA A APA 

Os Programas, projetos ou atividade ambientais decorrentes da gestão e 

operacionalização do Plano de Manejo da APA do Ceroula poderão ser 

executados pela equipe integrante da Administração Municipal ou em parcerias 

firmadas com órgãos, entidades ou empresas. 

Poderão ser utilizados recursos oriundos de Fundos Municipais ou por 

meio de parcerias com repasse de recursos, mediante ao estabelecimento de 

convênios, acordos ou contratos celebrados entre a Administração Municipal e 

órgãos, entidades ou empresas nacionais ou internacionais. 

No âmbito da Administração Municipal destacamos os seguintes fundos: 
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1. Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), criado por meio da 

Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018 e suas alterações, 

que possui como finalidade o apoio financeiro de obras, planos, 

programas, projetos e ações, bem como estudos e pesquisas voltados 

para o desenvolvimento urbano do Município, incluindo o ordenamento e 

direcionamento da expansão urbana, proteção das áreas de interesse 

histórico, cultural, ambiental ou paisagístico. 

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

(PLANURB) é responsável pela operacionalização e gestão dos recursos 

deste fundo. 

2. Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), instituído pela Lei n. 3.612, de 

30 de abril de 1999, vinculado ao Gabinete do Prefeito (GAPRE) e gerido 

pelo Órgão Ambiental Municipal, e tem como finalidade propiciar a 

realização de projetos e programas ambientais. 

Embora existam as fontes supracitadas, ressaltamos que existe 

possibilidade de executar ações sem a utilização de recursos de forma direta, 

seja pelo efetivo municipal ou pelo estabelecimento de parcerias e ou apoios. 

A execução dos projetos e ações inerentes ao Plano de Manejo serão 

executadas por meio da operacionalização dos Programas Ambientais. 

 

6. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os Programas Ambientais propostos neste documento foram elaborados 

com base no Plano de Ação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental 

da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, sendo observadas ainda as 

experiências realizadas nas demais Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

inseridas no Município de Campo Grande, APA do Guariroba e APA do Lajeado, 

que já possuem Planos de Manejo publicados. 

De acordo com o disposto no Roteiro Metodológico para elaboração dos 

Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais do Mato Grosso do 
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Sul, os programas de conservação e manejo representam o mecanismo de 

organização e operacionalização dos objetivos definidos para o Plano de 

Manejo, constituindo-se, deste modo, o foco de atuação do órgão gestor da 

Unidade. Eles têm identidade própria, mas devem ser complementares entre si, 

tanto na disponibilidade e utilização de recursos como, principalmente, na visão 

funcional de que integram um sistema de gestão para o alcance da missão e 

visão da UC (IMASUL, 2014). 

A instituição dos Programas objetiva a operacionalização do Plano de 

Manejo da APA do Ceroula, trazendo uma linguagem uniforme para o 

planejamento. 

Na sequência serão apresentados os Programas Ambientais propostos: 

 

6.1 PROGRAMA 1 – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

O Programa de Cooperação Técnica e Gestão Participativa tem como 

objetivo fortalecer a gestão participativa da unidade, garantir o cumprimento da 

legislação vigente, e agregar conhecimento multidisciplinar especializado nas 

implementações das ações e programas na APA do Ceroula. 

 

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

A responsabilidade de assessorar tecnicamente e viabilizar novas 

parcerias, a fim de implantar ações que colaborem na Conservação da Unidade 

de Conservação, cabe ao Órgão Gestor e ao Conselho Gestor da APA da 

Ceroula. Já as atividades de monitoramento e fiscalização cabem aos Órgãos 

ambientais, Municipal e Estadual. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Neste programa deverão ser executadas ações que visem à 

administração, organização e controle da UC, pelo Órgão Gestor e Conselho 
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Gestor da APA do Ceroula. Observando, quando necessário, a estruturação 

física e financeira adequada ao atendimento das atividades previstas nos demais 

programas de manejo. Esta ação deverá ser desenvolvida anualmente, a fim de 

observar o que foi ou não efetivado. 

Deverão ainda serem realizadas ações voltadas à capacitação da equipe 

técnica da UC e seu Conselho Gestor, com a promoção de apresentações, 

palestras, cursos, seminários e outros eventos. 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Com intuito de propiciar a melhoria da qualidade de vida, bem-estar social, 

lucratividade e produtividade nas propriedades rurais, deve-se fomentar a 

implementação de parcerias com diversas instituições, inclusive aquelas não 

representadas no Conselho Gestor. Sendo que, a parceria entre as instituições 

deve ser atrelada a projetos de estruturação econômico financeiras, afim de 

possibilitar a efetivação das ações propostas. 

Tais ações devem ser exploradas em diversas frentes e temáticas, sendo 

assim, são indicadas a realização de parcerias com os seguintes segmentos: 

 Órgãos Públicos: órgãos e entidades da administração pública 

estadual e municipal, ligados ao meio ambiente, desenvolvimento 

econômico, Infraestrutura, Cultura, Turismo, Esporte, de 

desenvolvimento agrário e extensão Rural; 

 Usuários do Território: Instituições ou representantes de segmentos 

que congregam produtores rurais ou que utilizam o território para 

desenvolvimento de suas atividades econômicas; 

 Colegiados e Organizações da Sociedade Civil: órgãos colegiados 

ou organizações da sociedade civil com atuação no âmbito da 

conservação e preservação do meio ambiente; 

 Instituições de ensino, pesquisa e extensão: instituições que 

desenvolvem estudos e ou pesquisas no âmbito de áreas de 

conservação. 
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Por fim, as ações propostas pelo Programa 1 serão medidas por meio do 

monitoramento do Plano de Ação do Conselho Gestor da APA do Ceroula, que 

deverá ser realizado anualmente pelo Órgão Gestor e Conselho Gestor da UC. 

O controle das ações desenvolvidas por cada instituição/entidade que compõe o 

Conselho Gestor, e parcerias firmadas, é fundamental para garantir o efetivo 

manejo da área, bem como da implementação dos Programas Ambientais. 

 

6.2 PROGRAMA 2 – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 

O objetivo deste Programa é garantir a manutenção e recuperação dos 

remanescentes de vegetação nativa e cursos hídricos, além da estabilização dos 

processos erosivos e passivos ambientais presentes na APA do Ceroula. Ainda, 

visa garantir as condições adequadas da UC, por meio de ações de 

monitoramento e controle de possíveis irregularidades na utilização dos recursos 

naturais.   

 

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

A efetivação do Programa de Recuperação, Manutenção e Manejo de 

Recursos Naturais é de responsabilidade dos proprietários rurais inseridos no 

território da APA, sendo que suas ações deverão ser monitoradas pelos Órgãos 

Ambientais fiscalizadores, municipais e estaduais, contando ainda com o auxílio 

de instituições de extensão rural e do Conselho Gestor.   

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Ao Órgão Ambiental Fiscalizador, municipal estadual e ou federal, cabe o 

desenvolvimento de ações de fiscalização e monitoramento dos passivos 

ambientais existentes na APA do Ceroula. 

Deverão ser priorizadas ações que visem a promoção do conhecimento 

sistemático e progressivo da biodiversidade e dos recursos ambientais, sendo 
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fomentadas pesquisas e estudos que subsidiem a proteção e o manejo 

adequado da UC. 

As atividades agrícolas desenvolvidas na APA do Ceroula deverão ser 

atreladas as técnicas adequadas de manejo de solo, principalmente em áreas 

com declividade acentuada. 

Os corpos hídricos presentes na UC possuem fundamental importância 

para a manutenção do ecossistema, bem como para o desenvolvimento das 

atividades implantadas na área. Sendo assim, sugere-se que, quando do 

licenciamento ambiental de atividades inserida na APA, o Órgão Ambiental 

condicione a apresentação de relatórios de monitoramento de qualidade da 

água, que deverão ser realizados duas vezes ao ano, nos períodos de estiagem 

e chuvosos. 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Deverão ser implementadas parcerias entre os órgãos ambientais 

licenciadores e fiscalizadores, em âmbito municipal estadual e federal, 

proprietários rurais inseridos na área e as instituições de ensino, que atuarão na 

promoção do conhecimento e no desenvolvimento de pesquisas. 

 

Por fim, as ações propostas pelo Programa 2 deverão ser medidas por 

meio do Plano de Ação do Conselho Gestor da APA do Ceroula, que deverá ser 

realizado anualmente pelo Órgão Gestor e Conselho Gestor da UC; e ainda, pelo 

registro dos órgãos ambientais licenciadores e fiscalizadores, que deverá dar 

ciência ao Órgão Gestor. 
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6.3 PROGRAMA 3 – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA 

O Programa visa a aplicação de medidas de contenção de processos 

erosivos, e a manutenção das condições adequadas à circulação de pessoas, 

bens e mercadorias, além de garantir um sistema viário sustentável. 

 

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

As ações de manutenção de infraestruturas públicas (sistema viário, 

dispositivo de contenção de águas pluviais, unidades de saúde, unidades de 

ensino, entre outros) existentes na APA são de responsabilidade do Executivo 

Municipal. Aos produtores rurais cabem as ações de infraestrutura a serem 

realizadas em suas propriedades. Por fim, aos Órgãos Fiscalizadores compete 

o monitoramento e a fiscalização dessas atividades executadas. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Referente as ações a serem desenvolvidas, sugere-se que sejam 

realizadas periodicamente manutenções nos sistemas viários que perpassa a 

área, além da implementação de dispositivos de controle de águas pluviais. 

Deverá também ser priorizada a implantação de placas informativas na 

APA, indicando o acesso a Unidade e os usos compatíveis e não compatíveis no 

local, para a população residente e ou visitantes. 

Ainda, dever-se-á fomentar parcerias para a implantação e prestação de 

serviços de forma eficiente, tais como: energia elétrica, comunicação, saúde, 

educação e coleta de resíduos sólidos. 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

No Programa em questão deverão ser desenvolvidas parcerias entre os 

proprietários rurais, o Executivo Municipal, no que se refere a infraestrutura 

pública e fiscalização de atividades, e as concessionárias de serviços públicos.  
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Deste modo, as ações propostas deverão ser medidas por meio do Plano 

de Ação do Conselho Gestor da APA do Ceroula, que deverá ser realizado 

anualmente pelo Órgão Gestor e Conselho Gestor da UC. O referido 

monitoramento é fundamental para garantir o efetivo manejo da área, bem como 

para a implantação, manutenção e desenvolvimento de serviços de qualidade 

para a população residente. 

 

6.4 PROGRAMA 4 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 A finalidade do Programa 4 é estimular a participação crítica e reflexiva 

da comunidade local e visitantes, difundindo o conhecimento, a sensibilização 

ambiental e atitudes sustentáveis inerentes à conservação e gestão democrática 

da APA.  

 

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

A efetivação das ações voltadas ao Programa de Educação Ambiental 

compete ao Órgão Gestor da APA do Ceroula, em conjunto com o Conselho 

Gestor e demais entidades correlacionadas a APA. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Referente as ações a serem desenvolvidas, dever-se-á dar especial 

atenção na difusão das informações a respeito das características e usos na 

Unidade de Conservação. 

Recomenda-se a implantação de placas informativas na APA, indicando 

o acesso a Unidade e os usos compatíveis e não compatíveis no local, difundindo 

assim informações aos moradores e, principalmente, aos visitantes. 

Deverão ainda ser promovidas campanhas de educação ambiental sobre 

temas específicos para a gestão ambiental da APA, por meio de palestras, 

oficinas, cursos e outros.  
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As pesquisas desenvolvidas pela comunidade acadêmica deverão ser 

apresentadas ao Órgão Gestor da APA do Ceroula, que dará conhecimento ao 

Conselho Gestor da UC.  

Por fim, as informações referentes a APA do Ceroula deverão ser 

publicitadas à toda população, por meio do sítio oficial do Órgão Gestor. 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Para efetivação das ações de Educação Ambiental, tendo em vista que 

essas deverão ser exploradas em diversas frentes e temáticas, deverá ser 

realização parcerias com todos os segmentos que contemplam o Conselho 

Gestor, representantes dos órgãos públicos, dos usuários do território, dos 

colegiados e da sociedade civil, e das instituições de ensino e pesquisa. 

 

As ações serão medidas por meio do Plano de Ação do Conselho Gestor 

da APA do Ceroula, que deverá ser realizado anualmente pelo Órgão Gestor e 

Conselho Gestor da UC.  

 

6.5 PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES 

SUSTENTÁVEIS 

 O intuito do programa é fomentar a implementação de atividades 

econômicas sustentáveis, em especial as atividades turísticas, culturais e 

esportivas.  

 

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

A execução deste Programa é de competência do Órgão Gestor da UC, 

conjuntamente com a Conselho Gestor e a Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, por meio das secretárias relacionadas ao tema. 
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AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Tendo em vista a realidade das atividades já desenvolvidas na área, de 

acordo com os levantamentos realizados para a elaboração do instrumento de 

manejo da APA, sugere-se a implantação de projetos que visem incentivar o 

empreendorismo atrelado as atividades sustentáveis, podendo, em especial, 

fomentadas as seguintes atividades: 

 Atividades Esportivas: Corridas; Mountain bike; Ciclismo. 

 Ecoturismo: Contemplação de paisagens; Observação de fauna 

(aves, mamíferos, répteis, anfíbios, dentre outros) e flora; Trilhas 

interpretativas; Safári fotográfico. 

 Turismo de Aventura: Hiking; Trekkin; Rapel; Escalada; Voo de 

parapente; 

 Turismo Rural; 

 Turismo de Experiência; 

 Turismo de Base Comunitária; 

 Turismo Histórico e Cultural; 

 Turismo de Observação de Aves. 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Deverão ser fomentadas parcerias com instituições e entidades de 

esporte, de turismo, de ensino e pesquisa. Ainda, deverão ser viabilizadas 

cooperações com empresas dos segmentos supracitados. 

As ações serão medidas por meio do Plano de Ação do Conselho Gestor 

da APA do Ceroula, que deverá ser realizado anualmente pelo Órgão Gestor e 

Conselho Gestor da UC.  
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7. VERSÃO RESUMIDA PRELIMINAR 



CARTILHA DO PLANO DE 
MANEJO DA APA DO CEROULA



OLÁ VOCÊ SABE O QUE É UMA UC?

Uma UC é uma área de conservação com características naturais relevantes,
criadas e protegidas pelos poder público com objetivos de conservação.

As unidades de cosenservação são áreas naturas criadas e protegidas pelo
poder publico municipal, estadual e federal.



OLÁ VOCÊ SABE O QUE É UMA UC?

Uma UC é uma área de conservação com características naturais relevantes,
criadas e protegidas pelos poder público com objetivos de conservação.

As unidades de cosenservação são áreas naturas criadas e protegidas pelo
poder publico municipal, estadual e federal.



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRESENTES EM CAMPO GRANDE - MS

Nome Jurisdição Bacia Hidrográfica Bioma

APA Guariroba Municipal Paraná Cerrado 

APA do Ceroula Municipal Paraguai Cerrado 

APA do Lajeado Municipal Paraná Cerrado 

Parque Estadual do 

Prosa

Estadual Paraná Cerrado 

Parque Estadual 

Matas do Segredo

Estadual Paraná Cerrado 

Reserva Particular de 

Patrimônio Natural 

da UFMS

Federal Paraná Cerrado 

APA GUARIROBA APA CEROULA APA LAJEADO

Parque Estadual do 
Prosa

Parque Estadual 
Matas do Segredo

Reserva Particular 
de Patrimônio 
Natural da UFMS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano (PLANURB) é a responsável pela gestão das APAs inseridas no território do
município.



ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO CEROULA! 

VOCÊ SABE O QUE É ISSO?

Uma Área de Proteção Ambiental, também chamada de APA, é uma Unidade de
Conservação Sustentável, ou seja, é uma área que deve ser cuidada com mais
atenção por causa de suas qualidades ambientais, mas também é utilizada para
as pessoas morarem e produzirem em seu território.

Em Campo Grande, MS, existem seis Unidades de Conservação: três APAs, dois
Parques Estaduais e uma Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN,
todos criados por lei. Veja o Mapa.



A APA da Bacia do Córrego Ceroula é a que está em cor roxa no Mapa, é a maior
Unidade de Conservação do município e é a única cujas águas seguem para o rio
Paraguai no Pantanal. As outras APAs tem suas águas levadas para a Bacia do rio
Paraná.



Criação da APA do Ceroula

A criação da APA do Ceroula em 2001 pelo decreto municipal nº 8.264 de

27 de Julho de 2001, com 56.583 hectares, foi motivada por ter sido

constato que o ambiente vinha sofrendo desmatamento sistemático,

resultando em intensa desnudação do solo e sua rápida erosão com

consequências sobre o fluxo das águas, tais como assoreamento dos rios e

perda de fertilidade dos solos em sua Bacia. (PARANHOS, 2000).



O que é uma Bacia hidrográfica ?

O termo Bacia hidrográfica é usado para falar de uma região que tem

nascente de águas em suas bordas, essas nascentes formam pequenos

córregos que vão se juntando e desaguando em córregos maiores até que

formam rios que seguem para o oceano. Existem bacias grandes, que forma

os grandes rios e bacias menores, chamadas de sub-bacias. A Bacia do

Córrego Ceroula é uma sub-bacia do Rio Paraguai.



Então a Área de Proteção Ambiental do Córrego Ceroula – APA DO

CEROULA – é uma região que forma o córrego Ceroula no município

de Campo Grande e que a vai através de seu Plano de Manejo

orientar os moradores e produtores em seu território a protegerem

o ambiente de forma mais eficiente e sustentável.



O que é o Plano de Manejo ?

O Plano de Manejo é um documento técnico que vai fazer com que os

objetivos da criação da APA do Ceroula sejam alcançados. Os objetivos da

APA são:

I. recuperar, proteger e conservar os cursos d'água que compõem a bacia

do Córrego Ceroula;

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

demais atributos naturais que possam ser considerados relevantes;

III.resguardar e valorizar aspetos culturais e históricos associados às

comunidades locais e à região;

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

contribuam com a sustentabilidade econômica e social de atividades e

empreendimentos existentes.



O Plano de Manejo dá origem ao ZONEAMENTO AMBIENTAL.



Quais são então as zonas da APA 
do Ceroula?

Zona I – Zona de Preservação Permanente

Esta zona é constituída pelos Recursos Hídricos e
suas respectivas Áreas de Preservação
Permanente (APPs). Engloba os espaços que devem
ser protegidos em função da importância para o
equilíbrio hidrológico da bacia e para a
manutenção da qualidade da água, norteando o
avanço de atividades nas áreas estratégicas para
preservação e conservação dos recursos naturais
da APA do Ceroula.



Zona I – Zona de Preservação
Permanente
Atividades e usos perimtidos

1.Apicultura;
2.Pesca artesanal de subsistência para moradores 
locais;
3.Captação de água para abastecimento humano e 
animal;
4.Implantação controlada de corredores para 
dessedentação de animais;
5.Coleta de produtos não madeireiros (não-lenhosos 
de origem vegetal, tais como resina, cipó, óleo, 
sementes, plantas ornamentais, plantas medicinais, 
entre outros, bem como serviços sociais e ambientais, 
como reservas extrativistas, sequestro de carbono, 
conservação genética e outros benefícios oriundos da 
manutenção da floresta), condicionada à 
implementação de técnicas de manejo sustentáveis;
6.Trilhas ecológicas e balneários, desde que sigam a 
legislação pertinente e recomendações de órgãos 
oficiais;
7.Demais usos e intervenções de baixo impacto 
previstas na Lei Federal n. 12.651/2012 e legislação 
pertinente;
8.Atividades de pesquisa e monitoramento, 
condicionada a ciência ao Órgão Gestor da UC.

Atividades e usos ão perimtidos

1.Extração mineral;
2.Exploração e/ou supressão de produtos madeireiros;
3.Disposição de resíduos;
4.Lançamento de efluentes domésticos, industriais, ou 
provenientes de instalações de apoio às atividades 
agropecuárias;
5.Suinocultura, avicultura, bovinocultura e aquicultura;
6.Plantio de espécies exóticas com potencial invasor;
7.Uso do fogo para limpeza de área, eliminação de 
resíduos, bem como para recreação (fogueira, 
churrasqueira e similares).



Quais são então as zonas da APA 
do Ceroula?

Zona II – Zona de Proteção dos Fragmentos
de Vegetação

Esta zona compreende todos os fragmentos
de vegetação do Bioma Cerrado, situados
fora de Áreas de Preservação Permanente
(APP). As áreas que compõem a Zona II
apresentam funções estratégicas na
conservação da diversidade da fauna e da
flora local e na recarga dos aquíferos.



Zona II – Zona de Proteção dos Fragmentos
de Vegetação

Atividades e usos permitidos

1.Apicultura;

2.Coleta de produtos não madeireiros (não-
lenhosos de origem vegetal, tais como resina,
cipó, óleo, sementes, plantas ornamentais,
plantas medicinais, entre outros, bem como
serviços sociais e ambientais, como reservas
extrativistas, sequestro de carbono,
conservação genética e outros benefícios
oriundos da manutenção da floresta),
condicionada à implementação de técnicas de
manejo sustentáveis;

3.Atividades Turísticas (atividades esportivas,
ecoturismo, turismo de aventura, turismo
rural, turismo de experiência, turismo de base
comunitária, turismo histórico e cultural, bem
como atividades de lazer e recreação), desde
que sigam a legislação pertinente e
recomendações de órgãos oficiais;

4.Atividades de pesquisa e monitoramento,
condicionada a ciência ao Órgão Gestor da UC.

Atividades e usos ão permitidos

1-Extração mineral;
2-Exploração e/ou supressão de produtos 
madeireiros;
3-Disposição de resíduos;
4-Lançamento de efluentes domésticos, 
industriais, ou provenientes de instalações de 
apoio às atividades agropecuárias;
Suinocultura, avicultura, bovinocultura e 
aquicultura;
5-Plantio de espécies exóticas com potencial 
invasor;
6-Uso do fogo para limpeza de área, 
eliminação de resíduos, bem como para 
recreação (fogueira, churrasqueira e 
similares).



Quais são então as zonas da APA 
do Ceroula?

Zona III – Zona de Proteção Especial

Esta zona foi caracterizada observando as
informações obtidas quanto a vulnerabilidade
natural à perda de solo. Ou seja nesta zona
os solos são mais rasos e propensos a perdas.
A região das morrarias também esta nesta
zona por apresentar variação entre média e
alta vulnerabilidade, sua qualidade de solo e
declividade (superior a 30%).



Zona III – Zona de Proteção Especial

Atividades e usos permitidos

1. Agricultura e pecuária,
condicionada ao manejo e conservação do solo
e das pastagens (aumento da cobertura
vegetal; melhoria da infiltração da água no
perfil do solo; controle do escoamento
superficial), atendendo a legislação vigente;
2. Plantios silviculturas, condicionados
até 50% da propriedade. A partir da vigência
deste plano, as propriedades ocupadas com
mais da metade de sua extensão com plantio,
devem apresentar cronograma de diminuição
para 50% do território com prazo de até 20
(vinte) anos;
3. Plantio de cana-de-açúcar,
condicionados até 50% da propriedade. A
partir da vigência deste plano, as
propriedades ocupadas com mais da metade de
sua extensão com plantio, devem apresentar
cronograma de diminuição para 50% do
território com prazo de até 10 (dez) anos;

Atividades e usos não  permitidos

1. Instalação de novas atividades
industriais, de suinocultura comercial,
piscicultura e minerárias;
2. Disposição inadequada de
resíduos;
3. Novos assentamentos rurais;
4. Agricultura com utilização de
defensivos agrícolas enquadrados nas
categorias toxicológicas I (rótulo
vermelho – produto extremamente
tóxico) e II (rótulo vermelho – produto
altamente tóxico), de acordo com o
Decreto Federal n. 4.074/2002,
Resolução n. 294 DC ANVISA 2019 e
demais atualizações, sendo vedada a
aplicação aérea;
5. A utilização de produtos que
tenham princípios ativos não autorizados
pela ANVISA;



Zona III – Zona de Proteção Especial

Atividades e usos permitidos

4. Suinocultura de subsistência, até
20 (vinte) animais e 3 (três) matrizes por
propriedade, desde que instalada à distância
mínima de 50m a partir da Zona I, com animais
confinados em área impermeabilizada e com
sistema eficiente de coleta e tratamento dos
efluentes gerados, os quais deverão ser
dispostos no solo de forma adequada, sendo a
atividade, objeto de aprovação pelo órgão
ambiental licenciador, que deverá ainda
observar a Resolução CONAMA n. 428/2010;
5. Apicultura;
6. Projetos de recomposição florestal
e compensação ambiental (Paisagismo;
PRADAS; Passivo Ambiental);
7. Atividades Turísticas (atividades
esportivas, ecoturismo, turismo de aventura,
turismo rural, turismo de experiência, turismo
de base comunitária, turismo histórico e
cultural, bem como atividades de lazer e
recreação), desde que sigam a legislação
pertinente e recomendações de órgãos
oficiais;
8. Atividades de pesquisa e
monitoramento, condicionada a ciência ao
Órgão Gestor da UC.



Quais são então as zonas do ZEE 
da APA do Ceroula?

Zona IV – Zona de Desenvolvimento
Sustentável
Esta zona é constituída essencialmente por
áreas ocupadas por atividades
agrosilvipastoris (agricultura, florestas e
pecuária) consolidadas, loteamentos de
chácaras e comunidades rurais. Tem como
objetivo estimular condições sustentáveis de
manejo do solo e dos recursos hídricos, bem
como da produção agropecuária.



Zona IV – Zona de Desenvolvimento
Sustentável

Atividades e usos permitidos

1. Assentamentos Rurais;

2.Agricultura e pecuária, realizadas sob
manejo sustentável dos recursos naturais por
meio de técnicas de conservação dos solos e
dos recursos hídricos;

3.Plantios silviculturais, condicionados até
50% da propriedade. A partir da vigência
deste plano, as propriedades ocupadas com
mais da metade de sua extensão com plantio,
devem apresentar cronograma de diminuição
para 50% do território com prazo de até 20
(vinte) anos;

4.Plantio de cana-de-açúcar, condicionados até
50% da propriedade. A partir da vigência
deste plano, as propriedades ocupadas com
mais da metade de sua extensão com plantio,
devem apresentar cronograma de diminuição
para 50% do território com prazo de até 10
(dez) anos;

Atividades e usos não  permitidos

1.Instalação de novas atividades
industriais e minerárias;

2.Disposição inadequada de resíduos;

3.Agricultura com utilização de
defensivos agrícolas enquadrados nas
categorias toxicológicas I (rótulo
vermelho – produto extremamente
tóxico) e II (rótulo vermelho – produto
altamente tóxico), de acordo com o
Decreto Federal n. 4.074/2002,
Resolução n. 294 DC ANVISA 2019 e
demais atualizações, sendo vedada a
aplicação aérea;

4.A utilização de produtos que tenham
princípios ativos não autorizados pela
ANVISA.



Zona IV – Zona de Desenvolvimento
Sustentável

Atividades e usos permitidos

5.Suinocultura, desde que instalada à
distância mínima de 50m a partir da
Zona I, com animais confinados em área
impermeabilizada e com sistema
eficiente de coleta e tratamento dos
efluentes gerados, os quais deverão ser
dispostos no solo de forma adequada,
sendo a atividade, objeto de aprovação
pelo órgão ambiental licenciador, que
deverá ainda observar a Resolução
CONAMA n. 428/2010;

6.Apicultura;

7.Piscicultura;

8.Projetos de recomposição florestal e
compensação ambiental (Paisagismo;
PRADAS; Passivo Ambiental);



Zona IV – Zona de Desenvolvimento
Sustentável

Atividades e usos permitidos

9.Atividades Turísticas (atividades
esportivas, ecoturismo, turismo de
aventura, turismo rural, turismo de
experiência, turismo de base
comunitária, turismo histórico e
cultural, bem como atividades de
lazer e recreação), desde que sigam
a legislação pertinente e
recomendações de órgãos oficiais;

10.Atividades de pesquisa e
monitoramento, condicionada a
ciência ao Órgão Gestor da UC.



Quais são então as zonas do ZEE 
da APA do Ceroula?

Zona V – Zona de Expansão Urbana Ceroula
Esta zona foi delimitada seguindo a mesma
orientação do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo
Grande – PDDUA, e tem como objetivo
integrar as atividades urbanas com as rurais,
atuando assim, como zona de transição. O uso
e ocupação nesta Zona deverá atender a
legislação vigente, e ser efetuado de forma
sustentável.



Zona V – Zona de Expansão Urbana Ceroula

Atividades e usos permitidos

Parcelamentos, desde que atendido ao
disposto no PDDUA;

2.Agricultura e pecuária, realizadas sob
manejo sustentável dos recursos naturais por
meio de técnicas de conservação dos solos e
dos recursos hídricos;

3.Plantios silviculturais, condicionados até
50% da propriedade. A partir da vigência
deste plano, as propriedades ocupadas com
mais da metade de sua extensão com plantio,
devem apresentar cronograma de diminuição
para 50% do território com prazo de até 20
(vinte) anos;

4.Plantio de cana-de-açúcar, condicionados até
50% da propriedade. A partir da vigência
deste plano, as propriedades ocupadas com
mais da metade de sua extensão com plantio,
devem apresentar cronograma de diminuição
para 50% do território com prazo de até 10
(dez) anos;

Atividades e usos não  permitidos

1.Disposição inadequada de resíduos;

2.Agricultura com utilização de
defensivos agrícolas enquadrados nas
categorias toxicológicas I (rótulo
vermelho – produto extremamente
tóxico) e II (rótulo vermelho – produto
altamente tóxico), de acordo com o
Decreto Federal n. 4.074/2002,
Resolução n. 294 DC ANVISA 2019 e
demais atualizações, sendo vedada a
aplicação aérea;

3.A utilização de produtos que tenham
princípios ativos não autorizados pela
ANVISA;



Zona V – Zona de Expansão Urbana Ceroula

Atividades e usos permitidos

5.Suinocultura, desde que instalada à distância
mínima de 50m a partir da Zona I, com animais
confinados em área impermeabilizada e com
sistema eficiente de coleta e tratamento dos
efluentes gerados, os quais deverão ser
dispostos no solo de forma adequada, sendo a
atividade, objeto de aprovação pelo órgão
ambiental licenciador, que deverá ainda
observar a Resolução CONAMA n. 428/2010;

6.Apicultura;

7Piscicultura;

8.Projetos de recomposição florestal e
compensação ambiental (Paisagismo; PRADAS;
Passivo Ambiental);

9.Atividades Turísticas (atividades esportivas,
ecoturismo, turismo de aventura, turismo
rural, turismo de experiência, turismo de base
comunitária, turismo histórico e cultural, bem
como atividades de lazer e recreação), desde
que sigam a legislação pertinente e
recomendações de órgãos oficiais;



Zona V – Zona de Expansão Urbana Ceroula

Atividades e usos 
permitidos

10. Instalação de novas
atividades industriais e
minerárias, desde que
atendido ao disposto na
Legislação vigente;

11.Atividades de
pesquisa e
monitoramento,
condicionada a ciência
ao Órgão Gestor da UC.



O ZEE organiza as decisões dos agentes públicos e privados pra

geração de planos, programas, projetos e atividades que direta ou

indiretamente usem os recursos naturais e garantam a manutenção

do capital e dos serviços ambientais.

Para garantir que o Plano de Manejo e o Zoneamento Ecológico-

Econômico sejam implementados e utilizados por todos existe o

Órgão Gestor da APA, representado por pessoas que formam o

Conselho Gestor, responsável pela gestão e integração da

população e atividades realizadas na APA e seu entorno, com

competências para aprovar determinadas ações e Programas

Ambientais.



O que é o conselho gestor da APA 
do ceroula?

Para formar o Conselho Gestor são chamadas pessoas de órgãos
públicos ambientais e de pesquisas, da sociedade civil como a
população residente na área e proprietários de imóveis e
trabalhadores do setor privado atuante na região.

O conselho é um órgão para ser consultado e para propor
assuntos referentes à região que compreende a APA do Ceroula



Programas ambientais da APA do 
Ceroula?

A APA do Ceroula possui cinco programas ambientais 
que irão nortear as ações do plano de manjo. 

Os programas são descritos a seguir com seus 
objetivos e atores envolvidos.



Quais são os programas 
ambientais da APA do Ceroula?
PROGRAMA 1 – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: fortalecer a gestão participativa da unidade, 
garantir o cumprimento da legislação vigente, e agregar 
conhecimento multidisciplinar especializado nas 
implementações das ações e programas na APA do 
Ceroula.

Atores ou agentes envolvidos:  Universidades, órgãos 
públicos, conselhos , empresas  e todos envolvidos no uso 
do território.



Quais são os programas 
ambientais da APA do Ceroula?
PROGRAMA 2 – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO AMBIENTAL E MANEJO DE RECURSOS
NATURAIS

Objetivo: garantir a manutenção e recuperação dos
remanescentes de vegetação nativa e cursos hídricos,
além da estabilização dos processos erosivos e passivos
ambientais presentes na APA do Ceroula

Atores ou agentes envolvidos: órgão fiscalizador
ambiental municipal e estadual, em conjunto com
proprietários rurais e Conselho Gestor



Quais são os programas 
ambientais da APA do Ceroula?
6.3PROGRAMA 3 – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Objetivo: contenção de processos erosivos, e
manutenção das condições adequadas à circulação de
pessoas, bens e mercadorias, além de garantir um
sistema viário sustentável.

Atores ou agentes envolvidos: produtores rurais, órgão
fiscalizador municipal de meio ambiente e órgão
municipal responsável pela infraestrutura e serviços
públicos.



Quais são os programas 
ambientais da APA do Ceroula?
PROGRAMA 4 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Objetivo: estimular a participação crítica e reflexiva
da comunidade local e visitantes, difundindo o
conhecimento, a sensibilização ambiental e atitudes
sustentáveis inerentes à conservação e gestão
democrática da APA.

Atores ou agentes envolvidos: Conselho Gestor em
conjunto com Órgão Gestor e entidades parceiras.



Quais são os programas 
ambientais da APA do Ceroula?
PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE FOMENTO ÀS
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS

Objetivo: viabilizar a implementação de atividades
que gerem menos impactos ambientais, em conjunto
com a efetivação do desenvolvimento econômico,
além de promover o fomento da atividade econômica
por meio do turismo, cultura e esportes.

Atores ou agentes envolvidos: Conselho Gestor da
APA, juntamente com a Órgão Gestor e Prefeitura
Municipal de Campo Grande, por meio das
secretárias relacionadas ao tema.
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