
PLANO DE MANEJO

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO CEROULA



SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei Federal
n. 9.985, de 18 de julho de 2000, e regulamentado por meio do Decreto n. 4.340, de 22
de agosto de 2002.

As Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) são uma categoria de Unidades de
Conservação (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”.



APRESENTAÇÃO DA APA DO CEROULA

Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, que cria a APA do Ceroula.

Localizada na porção Norte do município de Campo Grande.

A APA tem a finalidade de recuperar, proteger e conservar cursos d’agua que compõem a
Bacia do córrego Ceroula, bem como resguardar e valorizar aspectos culturais e históricos
ligados as comunidades locais, dentre outros.

O Plano de Manejo é um documento técnico, que estabelece normas que devem presidir o
uso sustentável dos recursos naturais da APA do Ceroula, levando em consideração aspectos
bióticos, abióticos e socioeconômicos.



No Município de Campo Grande existem instituídas oficialmente seis UC’s, sendo que dessas, 
três são Áreas de Proteção Ambiental (APAs): 

APRESENTAÇÃO DA APA DO CEROULA



PLANO DE MANEJO DA APA DO CEROULA - ETAPAS

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

• Etapa 1: Primeira reunião técnica;

• Etapa 2: Coleta e análise das informações básicas;

• Etapa 3: Reconhecimento de campo;

• Etapa 4: Primeira oficina de planejamento;

• Etapa 5: Levantamentos de campo;

• Etapa 6: Elaboração dos Encartes 1, 2 e 3;

• Etapa 7: Segunda oficina de planejamento;

• Etapa 8: Segunda reunião técnica;

• Etapa 9: Elaboração do Encarte 4;

• Etapa 10: Terceira reunião técnica;

• Etapa 11: Entrega, apresentação e aprovação formal.



ESTRUTURA DO PLANO DE MANEJO DA APA DO CEROULA
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MEIO ABIÓTICO - ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO  

Apesar da APA do Ceroula estar inserida nos

limites político-administrativo do município de

Campo Grande/MS, considerou-se a área de

contribuição às seções exutório, que avança

sobre os municípios de Terenos, Rochedo e

Jaraguari.



MEIO ABIÓTICO - GEOMORFOLOGIA, TOPOGRAFIA E DECLIVIDADE



MEIO ABIÓTICO - GEOMORFOLOGIA, TOPOGRAFIA E DECLIVIDADE

Classificação da declividade

segundo as classes de declividades

proposta pela EMBRAPA (1999)



MEIO ABIÓTICO - GEOLOGIA



MEIO ABIÓTICO - PEDOLOGIA



MEIO ABIÓTICO - PAISAGEM, USO E MANEJO DO SOLO



MEIO ABIÓTICO - PAISAGEM, USO E MANEJO DO SOLO



Caracterização do Uso e Manejo do Solo

MEIO ABIÓTICO - PAISAGEM, USO E MANEJO DO SOLO



MEIO ABIÓTICO - PAISAGEM, USO E MANEJO DO SOLO



MEIO ABIÓTICO - INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA



MEIO ABIÓTICO - HIDROGRAFIA

Caracterização da Hidrografia



MEIO ABIÓTICO - INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA

Resultado das análises laboratoriais, amostras de água superficial das Sub-Bacias de contribuição
Ceroula 3, Retiro e Angico, coletadas em 05/08/2020, enquadradas como Classe Especial.



MEIO ABIÓTICO - HIDROGEOLOGIA



MEIO ABIÓTICO - REGISTROS ARQUEO-PALEONTOLÓGICOS

De acordo com o Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) há um sítio em estudo,
denominado Córrego de Pedras.



MEIO BIOTICO

A amostragem realizada separa as espécies 
encontradas em quatro grupos taxonômicos:

• Mastofauna (Mamíferos);
• Avifauna (Aves);
• Herpetofauna (Anfíbios e Répteis);
• Ictiofauna (Peixes).

Exemplo de instalação de armadilha de 
interceptação e queda (pitfall trap)



MEIO BIOTICO – MASTOFAUNA (MAMÍFEROS)
ENCONTRADA NA APA DO CEROULA



MEIO BIOTICO - AVIFAUNA (AVES)
ENCONTRADA NA APA DO CEROULA

Avifauna amostrada na APA da Bacia do Córrego Ceroula.



MEIO BIOTICO – HERPETOFAUNA (ANFÍBIOS E RÉPTEIS) 
ENCONTRADA NA APA DO CEROULA



MEIO BIOTICO – ICTIOFAUNA (PEIXES)
ENCONTRADA NA APA DO CEROULA



MEIO BIOTICO – REGISTROS DE ANIMAIS ENCONTRADOS MORTOS



MEIO BIOTICO – REGISTROS DE ANIMAIS SOCORRIDOS



MEIO BIOTICO - FLORA



MEIO BIOTICO - FLORA



MEIO SOCIECONOMICO – COMUNIDADES RURAIS NA APA

COMUNIDADES CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE LOTES

Rizolandia (Aguão) Comunidade rural 51

Conquista Comunidade rural – Incra 65

Pouso Alegre (Sucuri) Comunidade rural – Banco da terra 100

Só Alegria Comunidade rural – Banco da terra 16

Beleza Pura Comunidade rural – Banco da terra 19

Vale do Sol Comunidade rural – Banco da terra 65

Santa Cruz do Pontal Comunidade rural 111

Total de Famílias 427



MEIO SOCIECONÔMICO - ENTREVISTAS

Número de entrevistas por comunidade da APA do Ceroula



MEIO SOCIECONÔMICO - ENTREVISTAS

Perfil dos entrevistados

Produção dos moradores



MEIO SOCIECONÔMICO - ENTREVISTAS

Percepção dos entrevistados quanto ao meio ambiente

Principais locais visitados 
pelos frequentadores na APA



MEIO SOCIECONÔMICO – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA APA

Foram identificadas as seguintes manifestações culturais nas comunidades rurais:

• Sucuri: festa religiosa para Nossa Sra. Aparecida, com churrasco e doces; festa anual de
arrecadação de fundos monetários para a Associação;

• Conquista: festa religiosa para Nossa Sra. Aparecida, com churrasco e doces;

• Região do Rincão (Beleza Pura, Só Alegria e Vale do Sol): festas juninas;

• Rizolândia (Aguão): bailes de salão com apresentações de conjuntos musicais ao vivo,
principalmente no bar do Xibiu.



MEIO SOCIECONÔMICO – ENTREVISTAS (GRANDES PROPRIEDADES)

Foram respondidos 4 questionários relativos a grandes propriedades rurais na APA do
Ceroula, tendo como resultado:

• Duas propriedades estão localizadas próximo ao Córrego Angico; uma na região de
Rizolândia (Aguão) e uma próxima ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso do Sul (DETRAN MS);

• Dessas, duas fazendas produzem soja, uma desenvolve atividade de pecuária
extensiva e, a outra de pecuária extensiva e confinamento de gado.



MEIO SOCIECONÔMICO – ATIVIDADES TURÍSTICAS

Cachoeira do Ceuzinho Cachoeira do Morro do Ernesto Morro do Ernesto

Cachoeira do Inferninho

Ciclismo na APA



MEIO SOCIECONÔMICO – MAPA ILUSTRATIVO



MEIO SOCIECONÔMICO – DESCARTE IRREGULAR

Descarte irregular de resíduos sólidos nas vias dentro da APA do Ceroula



ZONEAMENTO AMBIENTAL

Este instrumento ordena o uso e a ocupação territorial, identificando características locais,
suas potencialidades e fragilidades, estabelecendo usos diferenciados para cada zona.

Na APA do Ceroula existem 5 Zonas:

• 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL - MAPA



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA I

ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

É constituída pelos Recursos Hídricos e suas respectivas Áreas de Preservação

Permanente (APPs). Engloba os espaços que devem ser protegidos em função da

sua 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA I

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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA I

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).



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA II

ZONA DE PROTEÇÃO DOS FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO

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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA II

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 e esportivas, tais como: 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA II

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).



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA III

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

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%).



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA III

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);

7. Atividades Turísticas e esportivas, tais como: 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA III

ATIVIDADES E USOS NÃO PERMITIDOS

1. Instalação de novas atividades industriais, de suinocultura comercial, piscicultura e minerárias;

2. Disposição inadequada de resíduos;

3. Novas comunidades 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA IV

ZONA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA IV

ATIVIDADES E USOS PERMITIDOS

1. Comunidades Rurais; 2. Agricultura e pecuária, realizadas sob manejo sustentável dos recursos naturais, por meio da

aplicação 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);

9. Atividades Turísticas e esportivas, tais como: 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA IV

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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA V

ZONA DE EXPANSÃO URBANA CEROULA

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 ocupação nesta Zona deverá atender a legislação vigente, e ser efetuado de
forma sustentável.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA V

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 da aplicação 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);

9. Atividades Turísticas e esportivas, tais como: 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.



ZONEAMENTO AMBIENTAL – ZONA V

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.



PROGRAMAS AMBIENTAIS

Serão implantados na APA do Ceroula seis programas ambientais que irão nortear as
ações do plano de manejo:

P1 – Programa de cooperação técnica e gestão participativa;

P2 – Programa de recuperação, manutenção e manejo de recursos naturais;

P3 – Programa de estruturação e infraestrutura;

P4 – Programa de educação ambiental;

P5 – Programa de diretrizes para as atividades agropecuárias sustentáveis;

P6 – Programa de atividades turísticas e esportivas.



PROGRAMAS AMBIENTAIS – PROGRAMA 1

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: fortalecer a gestão participativa da APA do Ceroula, garantindo o cumprimento do Plano de
Manejo e da legislação vigente atinente a Unidade de Conservação (UC).



PROGRAMAS AMBIENTAIS – PROGRAMA 2

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS

Objetivo: incentivar e estimular a conservação, proteção, manutenção e recuperação dos recursos naturais.



PROGRAMAS AMBIENTAIS – PROGRAMA 3

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Objetivo: apoiar ações de estruturação da APA do Ceroula incentivando a melhoria da infraestrutura e dos serviços locais, bem
como contribuir com a permanência do homem no campo e com a acessibilidade na circulação de pessoas, bens e mercadorias.



PROGRAMAS AMBIENTAIS – PROGRAMA 4

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



PROGRAMAS AMBIENTAIS – PROGRAMA 5

PROGRAMA DE DIRETRIZES PARA AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS SUSTENTÁVEIS
Objetivo: estimular o apoio, a assistência técnica e gerencial, além da capacitação de produtores e trabalhadores rurais da
APA do Ceroula, promovendo a adoção de tecnologias e sistemas sustentáveis para a produção agropecuária.



PROGRAMAS AMBIENTAIS – PROGRAMA 6

PROGRAMA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E ESPORTIVAS
Objetivo: Orientar e fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas e esportivas realizadas dentro da APA do Ceroula,
visando a sustentabilidade no uso do território, dos recursos naturais e do patrimônio histórico cultural.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!


