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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 5 – Versão Final 

do Plano de Manejo da APA do Ceroula, sendo apresentadas neste as 

informações referentes as seguintes etapas: 10ª Etapa – Terceira Reunião 

Técnica e 11ª Etapa – Entrega, Apresentação e Aprovação Formal do Plano de 

Manejo da APA do Ceroula.   

Integram o Produto 5 os seguintes documentos: Versão Final do Plano de 

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

Ceroula; e Versão Resumida do Planejamento.  
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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). 

O SNUC estabelece que as “unidades de conservação devem dispor de 

um Plano de Manejo”, devendo esse instrumento abranger todo o seu território, 

incluindo as medidas que visam a promoção da sua integração à vida econômica 

e social das comunidades vizinhas (BRASIL, 2000). O Plano de Manejo é um 

documento técnico “elaborado a partir de diversos estudos, incluindo 

diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, 

restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos 

naturais da UC” (MMA, 2020). 

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. Deste modo, o Plano de Manejo de uma Unidade de 

Conservação é o documento orientador de todas as atividades a serem 
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desenvolvidas em seu território, sendo obrigatória a sua elaboração no prazo de 

cinco anos, contados a partir da data de sua criação, tratando-se ainda de um 

instrumento de gestão e ordenamento territorial, onde na sua elaboração, 

atualização e/ou implementação deverá ser assegurada a ampla participação da 

população (BRASIL, 2000). 

No Município de Campo Grande existem instituídas oficialmente seis 

Unidades de Conservação, sendo que dessas, três são 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. 

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 56.500 ha (cinquenta e seis 

mil e quinhentos hectares), situada dentro da extensão da bacia localizada no 

município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Com o objetivo de cumprir com o 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 Plano de Manejo da APA do Ceroula. 
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Para tanto, a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula utilizou como base o 

Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de 

Conservação Estaduais do Mato Grosso do Sul, publicado em 2014 pelo Instituto 

de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). Este Roteiro apresenta 4 

etapas a serem desenvolvidas para a elaboração do Plano de Manejo: Etapa I – 

organização do planejamento; Etapa II – diagnóstico e avaliação integrada da 

UC; Etapa III – análise e avaliação da informação e identificação de estratégias 

de gestão; e, Etapa IV – aprovação e divulgação do Plano de Manejo. 

O desafio na elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula está na 

diversidade de ambientes e atividades que existem em seu território, bem como 

na comunicação e na identificação dos atores envolvidos. Plantações, 

pastagens, florestas estacionais, campos cerrados, veredas, corpos de águas, 

nascentes, turismo, rodovias e estradas vicinais, e a implantação de 

empreendimento e/ou atividades, clubes sociais e comunidades são 

componentes dessa área. 

Deste modo, o Plano de Manejo proposto por este estudo deverá ser 

estruturado e sistematizado a fim de garantir os objetivos da unidade, 

contemplando e organizando suas diretrizes.  

O presente documento consiste na Versão Final do Plano de Manejo da 

APA do Ceroula, contemplando as informações anteriormente apresentadas nos 

encartes: Encarte 1 – Contextualização da APA do Ceroula, Encarte 2 – Análise 

da APA no contexto regional, Encarte 3 – Análise integrada da APA do Ceroula, 

Encarte 4 – Planejamento da APA do Ceroula e Versão Resumida do 

Planejamento. 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UC 

2.1 FICHA TÉCNICA 

Quadro 1 – Ficha Técnica da APA do Ceroula 

UNIDADE DE CONSERVAÇÂO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO 
CÓRREGO CEROULA – APA DO CEROULA 

Grupo Uso Sustentável 
Categoria Área de Proteção Ambiental 
Unidade de Planejamento e 
Gerenciamento II.3 UPG Miranda 

Bacia Hidrográfica Bacia do Alto Paraguai 
Sub Bacia Sub Bacia do Rio Aquidauana 
Unidade Hidrogeológica Aquífero Guarani e Serra Geral 
Bioma Cerrado 
Área 56.580 hectares 
Municípios abrangidos Campo Grande 

Órgão Gestor Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano – PLANURB 

Endereço Rua Hélio Castro Maia, n. 279 – Jardim Paulista 
Telefone (67) 3314-5164 
E-mail planurb@planurb.campogrande.ms.gov.br 
Conselho Gestor ativo Sim 
Decreto de criação da APA Decreto n. 8.264, de 27 de julho de 2001 

Decreto de criação do Conselho Gestor Decreto n. 13.522, de 18 de maio de 2018 (vigente) 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 2020. 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO DA UC 

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

Ceroula, localizada nos limites político-administrativo do município de Campo 

Grande, encontra-se inserida na Bacia do Alto Paraguai, sub-bacia do Rio 

Aquidauana, da qual faz parte a sub-bacia do Córrego Ceroula (PLANURB, 

2020). Possui área total de 56.580 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta 

hectares), o que corresponde a 7% do território municipal. 

Encontra-se situada na porção norte do município, e seus limites são: ao 

sul e sudeste a área urbana de Campo Grande, ao Norte com o Córrego Mateira 
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e Angico, na parte sudoeste e oeste com o Córrego Ceroula, e como divisas 

políticas os municípios de Terenos, Rochedo e Jaraguari (Figura 1 e 2).
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Figura 1 – Localização da APA do Ceroula 
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Figura 2 – Mapa Base da APA do Ceroula 
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Estão presentes na APA do Ceroula o macroanel da saída de Rochedo e 

duas rodovias estaduais asfaltadas, a MS-080 – Rodovia José Domingos e a 

MS-010 – Rodovia Ministro Waldir dos Santos Pereira. Além dessas, outras 

estradas municipais não asfaltadas, chamadas vicinais, interligam as 

comunidades existentes, que dão acesso e escoam a produção das 

propriedades rurais, conforme demonstrado na figura 3. 

A estrada municipal CG040 é a ligação entre a área urbana de Campo 

Grande e as atrações turísticas de maior interesse na região (Inferninho, 

Céuzinho e Morro do Ernesto).
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Figura 3 – Estradas Municipais na APA do Ceroula  
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2.3 HISTÓRICO DE CRIAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA UC 

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

Ceroula foi instituída por meio do Decreto n. 8.264, de 27 de julho de 2001, 

devendo ser implantada, administrada e consolidada com base nas seguintes 

finalidades: 

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 aspectos 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 compatíveis com as finalidades 

constantes nos incisos anteriores. 

As medidas a serem adotadas na implantação e funcionamento da APA 

do Ceroula, de acordo com o Decreto n. 8.264/2001, correspondem a: 

elaboração de Plano de Manejo; a utilização de instrumentos legais e dos 

incentivos financeiros governamentais, na busca pela proteção e uso racional 

dos recursos naturais; e, a divulgação de informações, objetivando o 

esclarecimento da comunidade local sobre a APA do Ceroula e suas finalidades. 

Ainda, a supracitada legislação determinava que a Unidade deveria dispor de um 

Conselho Gestor, a ser presidido por representante do Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano e de Meio Ambiente (PLANURB). 

Em 7 de março de 2006, por meio do Decreto n. 9.553, e em 14 de junho 

de 2007, por meio do Decreto n. 9.984, foi dada nova redação ao § 1º, do art. 4º 

do Decreto n. 8.264/2001, passando a vigorar a seguinte redação: 

“Art. 4º ... 

§ 1º O Conselho Gestor será presidido por representante da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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(SEMADES), órgão responsável pela administração da APA do Ceroula, 

devendo ser constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e da população residente.” 

Deste modo, a gestão da UC passou a ser de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMADES), atualmente denominada de Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Gestão Urbana (SEMADUR), o que perdurou até o ano de 2018, quando foi 

publicado o Decreto n. 13.522, de 18 de maio de 2018, que determina que o 

Órgão Gestor da Unidade é a Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB). 

A legislação supradita altera o Decreto n. 8.365, de 26 de dezembro de 

2001, que cria o Conselho Gestor da APA do Ceroula, órgão de caráter 

consultivo, propositivo e de assessoramento do Poder Executivo Municipal. 

Determina ainda, que o Conselho será composto por 14 (quatorze) Instituições, 

tendo por competência: 

 realizar a revisão do seu regimento, no prazo de até 90 (noventa) 

dias, contados da data de publicação deste Decreto; 

 fomentar e acompanhar a elaboração, implementação e/ou revisão 

do Plano de Manejo da APA, quando couber, garantindo o seu 

caráter participativo; 

 buscar a integração da APA com as demais unidades e espaços 

territoriais, especialmente protegidos no Município de Campo Grande 

– MS, e com o seu entorno; 

 compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 

relacionados com a APA; 

 avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual, 

elaborado pelo Órgão Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FMMA); 

 propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 

relação com a população do entorno ou do interior da unidade; 
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 zelar pela transparência da gestão e tomada de decisões que 

atentem a APA; 

 realizar avaliações contínuas dos resultados alcançados e propor 

alterações quanto aos programas e projetos desenvolvidos na APA 

do Ceroula; 

 executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 

competência, fixadas por legislação. 

O Órgão Gestor da Unidade mantém disponibilizado no seu sítio 

eletrônico as informações referentes a gestão da APA e das ações do Conselho 

Gestor, que demonstram que esse encontra-se ativo, sendo realizadas reuniões 

mensalmente. 

 

2.4  CONTEXTUALIZAÇÃO DA UC NOS SISTEMAS ESTADUAIS E 
FEDERAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), 

instituído por meio da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, é constituído pelo 

conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e tem 

por objetivo: 
Art. 3º... 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
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VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 

científica, estudos e monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação 

ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 

populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e 

sua cultura e promovendo-as social e economicamente (BRASIL, 2000). 

De acordo com o disposto na supracitada legislação, o SNUC deverá ser 

gerido pelos seguintes órgãos: 

 Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, que tem a atribuição de acompanhar a 

implementação do Sistema; 

 Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 

coordenação o Sistema; 

 Órgão Executores: o Instituto Chico Mendes - ICMBio e o IBAMA, e 

os órgãos estaduais e municipais, que possuem a função de 

implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar 

as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas 

respectivas esferas de atuação. 

Para gestão das UCs existe instituído um Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC), que é um sistema integrado de banco de dados com 

informações padronizadas das unidades de conservação geridas pelos três 

níveis de governo e por particulares (MMA, 2020). Este é composto com os 

dados principais de cada unidade de conservação, incluindo ainda, informações 

sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, 

clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos (BRASIL, 2000). 
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É de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com 

colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais, a organização e 

manutenção deste Cadastro. 

O Governo Federal possui disponibilizado à população um sítio oficial, 

onde apresenta o Painel de Unidades de Conservação Brasileiras.  

Neste, quando pontuadas as características da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, no que se refere as 

UCs existentes no Estado de Mato Grosso do Sul, é observado que não constam 

as informações da UC objeto deste documento, conforme figura 4 que segue. 
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Figura 4 - Painel de Unidades de Conservação Brasileiras 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2020.
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Em nível estadual, com a instituição da Lei n. 4.219, em 11 de julho de 2012, 

restou estabelecido que o Poder Executivo deverá manter um Cadastro Estadual de 

Unidades de Conservação (CEUC), onde dever-se-á estar contidas informações 

referentes as formalidades jurídicas de criação da UC, bem como dados que 

representem seus aspectos socioculturais, os seus recursos hídricos, a sua fauna 

e a sua flora, bem como as relativas à sua situação fundiária (IMASUL, 2012). 

A supradita legislação é regulamentada por meio do Decreto n. 14.366, de 

29 de dezembro de 2015, que disciplina aspectos do Cadastro Estadual de 

Unidades de Conservação (CEUC) e cria o Programa Estadual do ICMS Ecológico, 

estabelecendo as diretrizes para o seu rateio. 

Ainda, cita-se a Resolução SEMADE n. 26, de 16 de fevereiro de 2016, que 

estabelece os procedimentos técnico-jurídicos de criação de Unidades de 

Conservação no Estado de Mato Grosso do Sul, de realização de consultas públicas 

relativas às unidades de conservação, bem como, disciplina os procedimentos e 

indica a documentação necessária à inscrição de unidades de conservação no 

CEUC. 

Deste modo, as legislações mencionadas fornecem as devidas orientações 

para o cadastramento das UCs, bem como as diretrizes para que se mantenham 

regularizadas.  

De acordo com o disposto no sítio eletrônico do IMASUL, Mato Grosso do 

Sul possui 124 (cento e vinte e quatro) Unidades de Conservação, dentre as 

classificadas como Proteção Integral e de Uso Sustentável. Atualmente existem 

instituídas 31 UC’s classificadas como Parques Nacionais, Parques e monumentos 

Naturais Estaduais, Parques, Monumentos Naturais, Estação Ecológica, Refúgios 

de Vida Silvestre e Reserva Biológica; 53 Reservas Particulares de Patrimônio 

Particular (RPPN) estaduais e federais; e, 40 Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

municipais, estaduais e federal. 

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

em 2001 pelo Poder Público Municipal, encontra-se cadastrada no Cadastro 

Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), conforme consta informado no sítio 
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oficial do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), de acordo 

com o demonstrado na figura 5. 

Figura 5 – Unidades Municipais de Uso Sustentável cadastrada IMASUL. 

 
    Fonte: Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2020. 
   *A área referente a APA do Ceroula refere-se ao Decreto de criação da UC que será 

atualizada após a vigência deste documento 

A qualquer momento o IMASUL pode solicitar ao Município o cadastramento 

da UC no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), bem como o 

Órgão Gestor poderá solicitar a adequação das informações junto ao 

cadastramento. 

Tendo em vista a mudança dos limites municipais e do perímetro da APA do 

Ceroula, posteriormente serão realizados os trâmites necessários para a 

adequação no Cadastro Estadual de Unidade de Conservação. 

  

* 
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2.5  INSTRUMENTOS LEGAIS DE GESTÃO E MANEJO DA UC 

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

Ceroula está sob ordenamento de legislações e instrumentos a nível federal, 

estadual e municipal, direcionados a preservação e conservação dos recursos 

naturais. As legislações dispostas abaixo são determinantes para a conservação 

dos recursos naturais como um todo, regulamentando as ações humanas em 

relação a UC. 

2.5.1 NÍVEL FEDERAL 

 Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Política Nacional do Meio 
Ambiente: estabelece princípios e instrumentos de gestão ambiental, 

instituí o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e define as 

competências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA); 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: estabelece 

em seu art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

 Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – Política Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos: estabelece que a água é um 

bem de domínio público, natural limitado, que em situação de escassez 

o uso prioritário é para consumo humano e dessedentação de animais, 

devendo a gestão ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, usuários e das comunidades; 

 Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 – Sistema de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC): estabelece diretrizes para criação, 

implantação e gestão das Unidades de Conservação; 

 Resolução CONAMA n. 274, de 29 de novembro de 2000: define os 

critérios de balneabilidade em águas brasileiras; 
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 Lei n. 1.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade: estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Em seu art. 4 prevê a 

instituição de unidades de conservação, como instrumento da política 

urbana; 
 Decreto Federal n. 4.074, de 4 de janeiro de 2002: dispõe sobre a 

pesquisa, experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e 

dá outras providências; 

 Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005: dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos 

de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes; 

 Resolução CONAMA n. 369, de 28 de março de 2006: dispõe sobre 

os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente (APP). Dispõe sobre 

os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente – APP; 

 Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes 

com vista à gestão integrada e ao gerenciamento ambiental adequado 

dos resíduos sólidos, impondo a responsabilidade do gerador pelo 

gerenciamento de resíduos; 

 Resolução CONAMA n. 428, de 17 de dezembro de 2010: dispõe 

sobre o processo de licenciamento ambiental quando em Unidades de 
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Conservação, e em caso de processos de Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA-RIMA); 

 Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011: dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes em corpos de água 

receptores, estabelecendo que o efluente de qualquer fonte poluidora 

poderá ser lançado diretamente nos corpos receptores somente após o 

devido tratamento, obedecendo as condições, padrões e exigências 

dispostas na Resolução; 

 Lei Complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011: estabelece a 

cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios nas 

ações relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 

do meio ambiente, ao combate à poluição e à preservação das florestas, 

da fauna e da flora; 

 Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal: estabelece 

normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 

Permanente e as áreas de Reserva Legal, a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos 

florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 

instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 
 

2.5.2 NÍVEL ESTADUAL 

 Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989: Capítulo VIII – 

dispõe de orientações que visam a proteção ao meio ambiente e aos 

recursos naturais; 
 Lei n. 2.406, de 29 de janeiro de 2002 – Política Estadual dos 

Recursos Hídricos: contem instrumentos para gestão dos recursos 

hídricos no estado de Mato Grosso do Sul, como o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, cobrança, outorga e enquadramento dos corpos 

hídricos; 
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 Deliberação CECA n. 36, de 27 de junho de 2012: dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água superficiais e estabelece diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as 

diretrizes, condições e padrões de lançamento de efluentes no âmbito 

do Estado do Mato Grosso do Sul; 

 Resolução CERH/MS n. 18, de 20 de dezembro de 2012: dispõe sobre 

o enquadramento dos corpos de águas superficiais da bacia hidrográfica 

do rio Anhanduí e seus afluentes, em classes de uso, desde suas 

nascentes até sua confluência com o córrego Cachoeira; 

 Resolução SEMAGRO n. 9, de 13 de maio de 2015, e suas 
alterações: estabelece normas e procedimentos para o licenciamento 

ambiental estadual. 
 

2.5.3 NÍVEL MUNICIPAL 

 Lei n. 3.612, de 30 de abril de 1999: institui o Sistema Municipal de 

Licenciamento e Controle Ambiental (SILAM), cria o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente (FMMA), e dá outras providências; 

 Decreto n. 8.264, de 27 de julho de 2001: cria a Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, localizada 

no município de Campo Grande – MS, e dá outras providências; 

 Deliberação C. G. CEROULA n. 001/2003: aprova o Regimento Interno 

do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA do Ceroula; 

 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, localizada no município de Campo Grande – MS, e dá outras 

providências; 

 Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2019 – Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande 
(PDDUA): instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e 
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tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade; 

 Decreto n. 14.114, de 6 de janeiro de 2020 – Sistema Municipal de 
Licenciamento e Controle Ambiental (SILAM): que estabelece 

normas, critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto local no âmbito do município 

de Campo Grande; 

 Lei n. 6.407, de 14 de janeiro de 2020 – Zoneamento Ecológico 
Econômico do município de Campo Grande (ZEE CG): objetiva 

fundamentar, complementarmente, as decisões dos agentes públicos e 

privados quanto à implantação de planos, programas, projetos, 

empreendimentos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem 

recursos naturais. 
 

3. DIAGNÓSTICO DA UC 

3.3 CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS 

A Bacia Hidrográfica é, com a instituição da Lei Federal n. 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e compete aos municípios a promoção da integração das 

políticas locais de saneamento básico, uso, ocupação e conservação do solo e de 

meio ambiente com as políticas de recursos hídricos, devendo, assim, ser adotada 

como unidade para planejamento ambiental. 

Assim, apesar de a delimitação da APA do Ceroula basear-se, 

majoritariamente, no limite político-administrativo do município de Campo Grande, 

a caracterização do meio abiótico deste Plano de Manejo foi realizada baseando-se 

no conceito de Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento, cujo limite físico 

da área de contribuição à seção exutório delimita a relação causa-efeito entre os 

processos hidrológicos. 

A APA do Ceroula está inserida na Unidade de Planejamento e 

Gerenciamento Miranda (II.3 UPG Miranda), determinada pelo Plano Estadual de 
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Recursos Hídricos do Mato Grosso do Sul (PERH-MS), e, por sua vez, inserida na 

Região Hidrográfica do Paraguai (SEMAC, 2010). Sua criação, a partir do Decreto 

n. 8.264, de 27 de julho de 2001, visou contemplar a conservação de toda a área 

da Bacia do Alto Paraguai situada dentro da capital sul mato-grossense 

(GONÇALVES, 2002). 

O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai (PRH 

Paraguai) orienta as ações estratégicas de conservação e de uso das águas na 

porção brasileira da Bacia Hidrográfica plurinacional, cujo objetivo é o de promover 

a sua sustentabilidade hídrica (ANA, 2018) e o Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Miranda (PRHBHRM) contém diretrizes e propostas de ações e 

programas destinados a aprimorar a gestão dos recursos hídricos desta bacia 

(SEMADE, 2016); ambos nortearam e subsidiaram a caracterização do meio 

abiótico da APA do Ceroula. 

Dessa maneira, este trabalho determinou a caracterização fisiográfica 

abrangendo os seguintes elementos: áreas de interesse, declividades, índices de 

drenagem, rios principais, ordens, talvegues, índices de compacidades e fatores de 

forma; bem como o estudo hidrológico sistematizou os dados hidrológicos 

caracterizando clima, pluviometria, fluviometria, e geomorfologia, proporcionando 

conhecer a dinâmica dos processos da bacia hidrográfica. 

 

3.3.1 ÁREAS 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. 

Esta área de contribuição é composta por 5 Córregos: i) Angico, ii) Mateira, 

iii) Retiro, vi) Piraputanga e, o principal, v) Ceroula. Para a caracterização 

hidrológica, a área de contribuição foi subdividida em seis áreas, cujos exutório 

foram as seções de controle da caracterização fluviométrica e da qualidade da água 

superficial, com a finalidade de ser caracterizada a variação da dinâmica 

hidrológica. Os resultados das áreas de contribuição total e parciais são 

apresentados, graficamente, no Anexo I e, numericamente, na Tabela 1. 
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Ressalta-se ainda, em relação à caracterização limítrofe da APA do Ceroula, 

que ocorre, a sudeste da APA, presença de parcela da área da Sub-Bacia do 

Córrego Imbirussu, que não contribui para a seção exutório da área de contribuição 

e, por localizar-se próximo ao divisor de água, possui características hidrológicas e 

fisiográficas transicionais entre as Bacias Hidrográficas do Córrego Ceroula e do 

Córrego Imbirussu, possuindo, assim, características semelhantes a ambas. 

Tabela 1 – Resultados das áreas de contribuição total e parcial. 

Sub-Bacia 
Área de Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Angico 27.331,7669 24,55 9.399,4162 16,61 

Ceroula 1 4.210,6406 3,78 2.734,6697 4,83 
Ceroula 2 11.435,4870 10,27 7.394,4022 13,07 
Ceroula 3 24.458,8447 21,97 21.924,1894 38,75 

Piraputanga 33.182,5845 29,81 4.423,5808 7,82 
Retiro 10.219,1185 9,18 10.216,4152 18,06 

Imbirussu 487,3551 0,44 487,3265 0,86 
Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 

 

A área de contribuição total é de 111.325,7973ha (1.113,2580km²), cuja Sub-

Bacia do Córrego Ceroula ocupa a maior parcela (36,02%), seguido pelas Sub-

Bacias dos Córregos Piraputanga (29,81%), Angico (24,55%), Retiro (9,18%) e 

Imbirussu (0,44%). 

De acordo com os estudos realizados, para o qual foram utilizados arquivos 

vetoriais georreferenciados atualizados, a APA do Ceroula possui área total de 

56.580ha (565,80km²), sendo a Sub-Bacia homônima a que ocupa maior percentual 

da área (56,65%) e as Sub-Bacias dos Córregos Piraputanga (7,82%) e Angico 

(16,61%) resultam em áreas relativamente inferiores. Já as Sub-Bacias dos 

Córregos Retiro e Imbirussu resultaram em 18,06% e 0,86%, respectivamente, por 

estarem integralmente inseridas na APA e terem seus percentuais relativos 

aumentados devido a redução dos percentuais das demais sub-bacias. 
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A APA está em sua maior parte inserida na Bacia do Alto do Paraguai (BAP), 

entretanto 0,86% de sua área está inserida na Bacia Hidrográfica do Paraná, 

representada pela parcela da Sub-Bacia do Córrego Imbirussu. 

 

3.3.2 CLIMA 

A determinação da característica climática da APA do Ceroula foi obtida a 

partir do método de classificação climatológica apresentado por Köppen-Geiser 

(1928), para o Estado de Mato Grosso do Sul. A área de contribuição na qual a APA 

do Ceroula está inserida é classificada como Clima de Savana Tropical (Aw), o qual 

caracteriza-se como tropical com inverno seco, apresentando estação chuvosa no 

verão (entre novembro e abril) e estação seca no inverno (entre maio e outubro), 

sendo, normalmente, o mês de julho o mais seco; a temperatura média do mês mais 

frio é superior a 18ºC; e as precipitações acumuladas anuais são superiores a 

750mm anuais, podendo totalizar até 1.800mm de volume precipitado anualmente. 

Foi realizado levantamento das estações meteorológicas inseridas e 

próximas à área de contribuição, consultando os portais HidroWeb da Agência 

Nacional de Águas (ANA); do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima 

(CEMTEC/MS), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Satélites). Foram utilizadas 

aquelas que possuíam séries históricas com 20 anos de dados diários, 

compreendidos do período de janeiro de 1998 a dezembro de 2018.  

A figura 6 apresenta a distribuição espacial das estações meteorológicas 

utilizadas e a caracterização pluviométrica mensal da área de contribuição é 

apresentada, graficamente, na figura 7. 
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Figura 6 – Localização das estações meteorológicas e fluviométrica. 
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Figura 7 – Variação temporal das precipitações mensais máximas, médias e 

mínimas. 

 

Nota-se que o comportamento das curvas que representam as precipitações 

mensais máximas, médias e mínimas são semelhantes e, relativamente, paralelas 

entre si; caracterizando um o comportamento temporal uniforme das precipitações. 

Excetua-se a precipitação máxima registrada no mês de março, cujo volume atingiu 

504,29mm, sendo caracterizado como um evento extremo. Anualmente, os 

resultados dos totais acumulados de precipitações são apresentados na Figura 8. 

 

Figura 8 – Série histórica das precipitações totais anuais em relação a máxima, a 
média e a mínima. 
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Nota-se a variabilidade temporal da precipitação total anual, com maior 

ocorrência de volume acumulados próximos à média. Verifica-se que os volumes 

mínimo e máximo acumulados, respectivamente, resultaram em 888,58mm (2002) 

e 1.784,72mm (2011), o que representa uma variação de cerca de 200%. Por fim, 

a precipitação média anual acumulada para a área de contribuição e, 

consequentemente, para a APA do Ceroula é de 1.377,17mm. 

Quanto a caracterização da temperatura e dos ventos foram utilizadas séries 

históricas com 18 anos de dados diários, compreendidos no período de janeiro de 

2001 a dezembro de 2018. Os resultados das temperaturas máximas, médias e 

mínimas da área de contribuição e, consequentemente, da APA do Ceroula são 

apresentados graficamente na Figura 9. 

Figura 9 – Temperaturas mensais. 

 
 

Verifica-se que há significante amplitude de variação mensal entre as 

temperaturas máximas e mínimas. A temperatura alcançou o valor máximo de 

40,20ºC no mês de outubro e mínimo de 3,10ºC no mês de agosto; por sua vez, a 

temperatura média anual situa-se próximo a 23,8ºC; tais resultados condizem com 

a classificação Köppen-Geiser (1928). Por fim, a velocidade entre 2,10 a 8,80m/s e 

direção nordeste são as características predominantes dos ventos da área de 

contribuição e da APA (Figura 10). 
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Figura 10 – Rosa-dos-ventos das direções e das velocidades dos ventos 
predominantes. 

 
 

3.3.3 GEOMORFOLOGIA, TOPOGRAFIA E DECLIVIDADE 

A caracterização geomorfológica da área de contribuição foi realizada a partir 

dos arquivos vetoriais oficiais disponibilizados pelo Banco de Dados de Informações 

Ambientais (BDIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem 

como foi utilizada a sua classificação. Os resultados são apresentados, 

graficamente, no Anexo II e, numericamente, na Tabela 2. 

Tabela 2 – Caracterização da Geomorfologia. 

Classe 
Área de 

Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Planaltos de Campo Grande 19.680,7169 17,68 11.281,3471 19,94 

Planaltos Sul-mato-grossenses 14.371,4963 12,91 10.473,3938 18,51 
Planaltos Dissecado da Borda 
Ocidental da Bacia do Paraná 77.273,5842 69,41 34.825,2591 61,56 

Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 
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A área de contribuição é majoritariamente composta pelos Planaltos 

Dissecado da Borda Ocidental da Bacia do Paraná (69,41%), ocupando a porção 

centro-noroeste, seguida pelos Planaltos de Campo Grande (17,68%) e Planaltos 

Sul-mato-grossenses (12,91%), ocupando, respectivamente, a porção nordeste e 

sudoeste da área de contribuição. 

A APA do Ceroula segue a mesma ocupação percentual relativa, todavia, 

reduzindo a área ocupada pelo Planaltos Dissecado da Borda Ocidental da Bacia 

do Paraná (61,56%), e aumento dos percentuais de Planaltos de Campo Grande 

(19,94%) e de Planaltos Sul-mato-grossenses (18,51%).  

Para a caracterização da hipsometria e da declividade da área de 

contribuição, foi utilizado o MDE das imagens SRTM digitalmente processadas pela 

EMBRAPA (2005).  Em seguida, foram definidas as classes de declividade de 

acordo com a classificação proposta pela EMBRAPA (1999). Os resultados são 

apresentados graficamente no Anexo III e, numericamente, na Tabela 3. 

Tabela 3 – Classificação da declividade segundo as classes de declividades 
proposta pela EMBRAPA (1999). 

Classe 
Área de 

Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Plano 20.204,4223 18,149 11.123,1001 19,659 

Suave Ondulado 64.253,1477 57,716 30.567,9805 54,026 
Ondulado 20.715,4219 18,608 10.751,8843 19,003 

Forte Ondulado 5.132,4609 4,610 3.522,1194 6,225 
Montanhoso 1.016,5016 0,913 611,7697 1,081 

Escarpa 3,8429 0,003 3,1459 0,006 
Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 

 

A área de contribuição apresenta altimetria variando significativamente no 

alto curso, entre 700 e 400m; em menor intensidade no baixo curso, entre 250 e 

200m, e na região do médio curso ocorre a transição entre as características do alto 

e do baixo cursos, variando entre 400 e 250m; tal decréscimo ocorre no sentido 

preferencial leste-oeste. Essa característica ocorre na APA do Ceroula que está 

inserida na área de contribuição, variando, então, de 700 a 200m. 
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A declividade da área de contribuição é majoritariamente composta por 

Suave Ondulado (57,716%), seguida por Ondulado (18,608%) e Plano (18,149%); 

as quais ocupam a porção centro-oeste. A leste ocorrem as classes de declividades 

acentuadas, contudo em menor proporção relativa de área, a saber: Forte Ondulado 

(4,610%), Montanhoso (0,913%) e Escarpas (0,003%). 

Analisando a APA do Ceroula, a caracterização da Declividade é semelhante 

à da área de contribuição, com redução do percentual da classe Suave Ondulado 

(54,026%) e aumento das demais classes: Plano (19,659%), Ondulado (19,003%), 

Forte Ondulado (6,225%), Montanhoso (1,081%) e Escarpa (0,006%). 

 

3.3.4 GEOLOGIA 

A caracterização geológica da área de contribuição, a qual a APA do Ceroula 

está inserida, foi realizada a partir dos arquivos vetoriais oficiais disponibilizados 

pelo Banco de Dados de Informações Ambientais (BDIA) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), bem como foi utilizada a sua classificação. Os 

resultados são apresentados, graficamente, no Anexo IV e, numericamente, na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Caracterização da Geologia. 

Classe 
Área de 

Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Formação Botucatu 12.406,8979 11,14 5.335,9612 9,43 

Grupo Caiuá 2.874,7192 2,58 2.445,1626 4,32 
Depósitos Aluvionares Holocênicos 1.706,6961 1,53 360,1068 0,64 

Formação Serra Geral 94.337,4841 84,75 48.438,7694 85,61 
Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 

 

A área de contribuição é majoritariamente composta pela Formação Serra 

Geral (84,75%), a qual aflora na porção central da área de contribuição; seguida 

pela Formação Botucatu (11,14%), a qual aflora na porção noroeste; pelo Grupo 

Caiuá (2,58%), a qual aflora na porção do extremo leste; e pelos Depósitos 
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Aluvionares Holocênicos (1,53%) que ocorrem nos fundos de vale dos corpos 

d’água localizado no extremo noroeste da área de contribuição. 

Por sua vez, a APA do Ceroula se apresenta majoritariamente composta pela 

Formação Serra Geral (85,61%), a qual aflora na porção central da APA; seguida 

pela Formação Botucatu (9,43%), a qual aflora na porção noroeste; pelo Grupo 

Caiuá (4,32%), a qual aflora na porção do extremo leste; e pelos Depósitos 

Aluvionares Holocênicos (0,64%) que ocorrem nos fundos de vale dos corpos 

d’água localizado no extremo noroeste da APA. 

 

3.3.5 SOLOS 

A caracterização pedológica da área de contribuição foi realizada a partir dos 

arquivos vetoriais oficiais disponibilizados pelo Banco de Dados de Informações 

Ambientais (BDIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

classificação dos solos seguiu a 5ª Edição do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (SiBCS), determinado pela EMBRAPA (2018).  Os resultados da 

caracterização pedológica são apresentados, graficamente, no Anexo V e, 

numericamente, na Tabela 5. 

Tabela 5 – Caracterização da Pedologia. 

Classe 
Área de 

Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Latossolo Vermelho Distrófico  

(LVd) 76.567,8374 68,78 39.693,7905 70,16 

Neossolo Litólico Eutrófico 
(RLe) 16.854,4107 15,14 11.067,4254 19,56 

Neossolo Quartzarênico Órtico  
(RQo) 17.903,5492 16,08 5.818,7840 10,28 

Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 
 

A área de contribuição é majoritariamente composta pelo Latossolo Vermelho 

Distrófico – LVd (68,78%), cobrindo as porções central e oeste da área de 

contribuição; seguido do Neossolo Quartzarênico Órtico – RQo (16,08%), à leste da 

área; e do Neossolo Litólico Eutrófico – RLe (15,14%), na região das morrarias. Por 
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sua vez, a APA do Ceroula apresenta majoritariamente coberta pelo LVd (70,16%), 

cobrindo as porções central e oeste da APA, seguido pelo RLe (19,56%), na região 

das morrarias; e pelo RQo (10,28%) à leste da APA. 

 

3.3.6 PAISAGEM, USO E MANEJO DO SOLO 

A caracterização da paisagem e de seu comportamento (vulnerabilidade) à 

perda de solo, foi realizada seguindo a proposta de Griffitb (1983, apud Saraiva, 

2019), a qual correlaciona os contextos topográfico (variedade de relevo e contraste 

de elevações), vegetativo e geológico. Tal correlação foi realizada a partir da 

Álgebra de Mapas de arquivos rasters de cartas temáticas, aplicando o método AHP 

(Analytic Hierarchy Process – Processo Analítico Hierárquico) (Figura 11). 

Figura 11 – Fluxograma das etapas realizadas para a obtenção da 
Vulnerabilidade da Paisagem à Perda de Solo. 

 
Fonte: adaptado de Saraiva (2019). 

 

Para a classificação do comportamento da paisagem à perda de solo foram 

aplicadas as classes propostas por Ross (2012). A caracterização do uso e manejo 

do solo da área de contribuição, foi realizada a partir dos arquivos raster 

disponibilizadas pelo Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do 

Brasil (MapBiomas), bem como foi utilizada a sua classificação.  
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Os resultados das álgebras de mapas preliminares são apresentados na 

Figura 12 e na Figura 13 correspondendo, respectivamente, à vulnerabilidade do 

relevo e à vulnerabilidade natural à perda de solo.  
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Figura 12 – Vulnerabilidade do Relevo à perda de solo. 
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Figura 13 - Vulnerabilidade Natural à Perda de Solo. 
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Os resultados da caracterização do uso e manejo do solo são apresentados, 

graficamente, no Anexo VI e, numericamente, na Tabela 6. 

Tabela 6 – Caracterização do Uso e Manejo do Solo. 

Classe 
Área de Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Floresta Natural 27.619,9514 24,810 15.494,4318 27,385 

Floresta Plantada 48,0982 0,043 6,5621 0,012 
Formação Campestre 704,8584 0,633 374,5121 0,662 

Pastagem 64.480,0013 57,920 31.978,4469 56,519 
Cana-de-açúcar 3,6114 0,003 0,0000 0,000 

Soja 13.867,9348 12,457 6.670,0564 11,789 
Outras lavouras temporárias 3.570,7874 3,208 1.809,9428 3,199 

Infraestrutura Urbana 667,1549 0,599 39,2780 0,069 
Outras áreas não vegetadas 283,4337 0,255 166,9691 0,295 

Corpos d'água 79,9660 0,072 39,8009 0,070 
Totais 111.325,7973 100,000 56.580,0000 100,000 

 

A área de contribuição é majoritariamente composta por Pastagem 

(57,920%), seguido por Floresta Natural (24,810%) e por Lavouras (15,668%); e 

minoritariamente por Formação Campestre (0,633%), Infraestrutura Urbana 

(0,599%), Outras áreas não vegetadas (0,255%), Corpos d’água (0,072%) e 

Floresta Plantada (0,043%). Assim, verificou-se que 74,485% da área encontra-se 

antropizada, sendo que as Florestas Naturais ocupam, majoritariamente, as 

escarpas e as margens dos corpos d’água. 

Por sua vez, a APA do Ceroula possui menor percentual relativo de áreas 

antropizadas (72,545%) e, maior, de Floresta Natural (27,385%) e Formação 

Campestre (0,662%). As atividades antrópicas são compostas por Pastagem 

(56,519%), Lavouras (14,988%), Outras áreas não vegetadas (3,199%), 

Infraestrutura Urbana (0,069%) e Floresta Plantada (0,012%). Por fim, os Corpos 

d’água ocupam 0,070% da APA do Ceroula.  

Especificamente à classe “Infraestrutura Urbanizada” presente na APA do 
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Ceroula, que consistem em áreas urbanizadas com predomínio de 

superfícies não vegetadas, incluindo estradas, vias e construções (MAPBIOMAS, 

2019), trata-se da área ocupada pelo DETRAN-MS. 

Os resultados da caracterização do comportamento da paisagem frente à 

perda de solo são apresentados, graficamente, no Anexo VII e, numericamente, na 

Tabela 7. 

Tabela 7 – Caracterização da Vulnerabilidade da Paisagem à Perda de Solo. 

Classe 
Área de Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Muito Fraca 1.338,4440 1,2023 692,8668 1,2246 

Fraca 73.503,1122 66,0252 38.455,6345 67,9668 
Moderada 25.791,4087 23,1675 13.916,2300 24,5957 

Alta 10.692,3963 9,6046 3.514,8303 6,2121 
Muito Alta 0,4361 0,0004 0,4383 0,0008 

Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 
 

A área de contribuição é majoritariamente classificada como de 

vulnerabilidade Fraca (66,0252%), seguida de Moderada (23,1675%), Alta 

(9,6046%), Muito Fraca (1,2023%) e Muito Alta (0,0004%). 

Especificamente à APA do Ceroula, esta caracterizou-se com o mesmo 

percentual relativo das classes de vulnerabilidade da paisagem à perda de solo, 

todavia, aumentando a classe Fraca (67,9668%), reduzindo as classes Média 

(24,5957%) e Alta (6,2121%), e mantendo os mesmos percentuais para as classes 

Muito Fraca (1,2246%) e Muito Alta (0,0008%). 

O comportamento da paisagem classificados como muito fraca e fraca, 

localizados nas porções central e extremos leste e sudeste tanto da área de 

contribuição, quanto da APA do Ceroula, foram influenciados pela declividade 

(inferior à 15%), pela pedologia (Latossolo Vermelho) e pela geologia (Formação 

Serra Geral), pois caracterizam-se como de muito fraca e fraca vulnerabilidade à 

perda de solo. 
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Na porção oeste da área de contribuição e da APA do Ceroula resultou 

comportamento da paisagem entre média a alta vulnerabilidade à perda de solo 

devido à pedologia (Neossolo) caracterizada como de muito alta vulnerabilidade à 

perda de solo. 

Por sua vez, a região das morrarias resultou em média a alta vulnerabilidade 

à perda de solo devido a declividade (superior a 30%) e pela pedologia (Neossolo) 

que se caracterizam como alta e muito alta. Todavia, o uso e manejo do solo de 

florestas primárias e secundárias resulta em uma proteção muito alta dos solos. 

Ressalta-se que, apesar da APA do Ceroula apresentar, majoritariamente, 

vulnerabilidade da paisagem Fraca, qualquer alteração nas características de uso 

e manejo do solo, sem o adequado manejo e/ou em desacordo com normas 

técnicas, poderá afetar negativamente tal característica. 

 

3.3.7 HIDROGRAFIA 

A caracterização da hidrografia foi realizada a partir dos arquivos vetoriais 

oficiais da Hidrografia do Estado de Mato Grosso do Sul, elaborado no pelo projeto 

GeoMS – Sistema de Informação Georreferenciada, no âmbito da publicação da 

Resolução CERH Nº 52/2018. A densidade de drenagem foi classificada segundo 

Beltrame (1994). Os resultados são apresentados, graficamente, no Anexo VIII e, 

numericamente, na Tabela 8. 

Tabela 8 – Caracterização da Hidrografia. 

Sub-Bacia 
Área de Contribuição APA do Ceroula 

Ld  
(km) 

Dd  
(km.km-

2) 
Classe Ld  

(km) 
Dd  

(km.km-
2) 

Classe 

Angico 150,4872 0,55 Mediana 61,6536 0,66 Mediana 
Ceroula 1 25,9185 0,06 Baixa 16,1164 0,05 Baixa 
Ceroula 2 51,7109 0,14 Baixa 23,7418 0,08 Baixa 
Ceroula 3 158,6120 0,65 Mediana 143,9350 0,66 Mediana 

Piraputanga 175,9171 0,53 Mediana 24,4761 0,55 Mediana 
Retiro 48,9900 0,48 Baixa 48,8446 0,48 Baixa 

Imbirussu 0,1199 0,02 Baixa 0,1199 0,02 Baixa 
Totais 611,7556 0,55 Mediana 318,8874 0,56 Mediana 
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Dentre as Sub-Bacias que compõem a área de contribuição, a do Córrego 

Ceroula é a que possui maior comprimento de drenagem (38,62%), seguida pelas 

dos Córregos Piraputanga (28,76%), Angico (24,60%), Retiro (8,01%) e Imbirussu 

(0,02%). Quanto a densidade de drenagem, as Sub-Bacias Ceroula 1 e 2, Retiro e 

Imbirussu classificaram-se como baixa e, as demais, como mediana. 

Analisando as 3 seções do Córrego Ceroula, pelo enfoque da área de 

contribuição, a seção 3 é a que possui melhor índice de drenagem e as seções 1 e 

2 as que possuem piores índices de drenagem, caracterizando que a cabeceira do 

córrego é bem drenada e, à medida que se aproxima do exutório, reduz o seu índice 

de drenagem, característico de bacias dendríticas. 

Por sua vez, quando são analisados os comprimentos de drenagem nos 

limites da APA do Ceroula e por Sub-Bacia de Contribuição, é significante a 

alteração dos comprimentos de drenagem, o que alteram as densidades de 

drenagens e podem gerar interpretações errôneas quanto aos processos 

hidrológicos de escoamento superficial. De tal maneira, a avaliação pautada na área 

de contribuição como unidade de planejamento é a adequada. 

 

3.3.8 REGIMES FLUVIOLÓGICOS 

Foi realizada a identificação e o levantamento dos postos fluviométricos cujos 

critérios para a seleção do posto adequado consistiu: i) período histórico de registro 

de dados superior a 20 anos, ii) consistência dos dados registrados, iii) ausência de 

falha sistemática nos registros de dados e iv) características hidráulicas e 

hidrológicas da área de contribuição ao posto fluviométrico semelhantes à área de 

contribuição do estudo (TUCCI, 2007). Na Tabela 9 são apresentadas as 

informações da estação selecionada e sua localização. 
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Tabela 9 – Estação fluviométrica. 

Nome Código Município Latitude Longitude 
Área de 

Contribuição 
(km²) 

Ponte 
do 

Grego 
66926000 Terenos 20°09’20,88”S 55°05’24,00”O 6.330 

Foi empregada a metodologia sugerida por Tucci (2007), denominada de 

Regionalização de Vazão. A partir das vazões regionalizadas, foram calculadas as 

vazões de referência mínimas, médias e máximas para as 6 Sub-Bacias que 

compõem a área de contribuição, bem como a Q7,10 (vazão mínima consecutiva 

durante 7 dias com 10 anos de tempo de retorno); excetuando-se a Sub-Bacia do 

Córrego Imbirussu, pois esta não possui rede de drenagem na porção que está 

inserida no perímetro deste estudo. Para a validação dos dados regionalizados, 

foram realizadas as medições de vazão instantânea nas seções exutórias das Sub-

Bacias de contribuição.  

Na Tabela 10 são apresentadas as vazões máximas, médias e mínimas 

diárias para cada uma das sub-bacias de contribuição, cuja APA do Ceroula está 

inserida. 
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Tabela 10 – Vazões máximas, médias e mínimas por sub-bacia de contribuição. 

Mês Vazão 
(m³.s-1) 

Áreas de Contribuição 
Angico Retiro Piraputanga Ceroula 3 Ceroula 2 Ceroula 1 

Jan 
Mín 1,52 0,57 1,85 1,36 1,99 6,16 
Méd 4,81 1,80 5,84 4,30 6,30 19,49 
Máx 24,64 9,21 29,97 22,02 32,31 99,92 

Fev 
Mín 1,80 0,67 2,19 1,61 2,36 7,30 
Méd 5,01 1,87 6,09 4,48 6,57 20,31 
Máx 25,04 9,36 30,45 22,38 32,84 101,53 

Mar 
Mín 0,85 0,32 1,03 0,76 1,11 3,43 
Méd 5,18 1,93 6,30 4,63 6,79 21,00 
Máx 38,10 14,23 46,33 34,05 49,96 154,49 

Abr 
Mín 0,93 0,35 1,13 0,83 1,22 3,76 
Méd 3,29 1,23 4,01 2,94 4,32 13,36 
Máx 13,08 4,89 15,91 11,69 17,16 53,06 

Mai 
Mín 1,54 0,57 1,87 1,37 2,02 6,23 
Méd 2,98 1,11 3,63 2,67 3,91 12,09 
Máx 26,49 9,90 32,21 23,67 34,73 107,40 

Jun 
Mín 1,54 0,57 1,87 1,37 2,02 6,23 
Méd 2,75 1,03 3,35 2,46 3,61 11,16 
Máx 22,20 8,29 26,99 19,84 29,11 90,00 

Jul 
Mín 0,97 0,36 1,18 0,87 1,27 3,94 
Méd 2,12 0,79 2,57 1,89 2,78 8,59 
Máx 11,28 4,22 13,72 10,08 14,80 45,75 

Ago 
Mín 1,43 0,53 1,74 1,28 1,88 5,80 
Méd 1,95 0,73 2,37 1,74 2,56 7,91 
Máx 7,40 2,76 9,00 6,61 9,70 30,00 

Set 
Mín 0,99 0,37 1,20 0,88 1,29 3,99 
Méd 1,96 0,73 2,38 1,75 2,57 7,95 
Máx 11,77 4,40 14,31 10,52 15,44 47,73 

Out 
Mín 0,89 0,33 1,08 0,79 1,16 3,60 
Méd 2,44 0,91 2,97 2,18 3,20 9,89 
Máx 10,76 4,02 13,09 9,62 14,11 43,63 

Nov 
Mín 0,93 0,35 1,13 0,83 1,22 3,76 
Méd 3,00 1,12 3,65 2,68 3,93 12,17 
Máx 20,61 7,70 25,06 18,42 27,03 83,57 

Dez 
Mín 1,33 0,50 1,62 1,19 1,74 5,39 
Méd 3,92 1,47 4,77 3,51 5,14 15,90 
Máx 35,17 13,14 42,77 31,43 46,12 142,61 
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Verificou-se que as vazões máximas nos meses chuvosos (novembro a 

março) variam significativamente em relação às suas vazões médias e mínimas do 

mesmo mês, caracterizando uma variação temporal anual acentuada dos eventos 

de precipitações efetivas que ocorrem na área de contribuição. 

Por sua vez, as vazões mínimas nos meses de estiagem (abril a outubro) são 

significativamente baixas, inclusive abaixo das vazões de referência Q95, situação 

comum em regiões de Clima de Savana Tropical (Aw), o qual se caracteriza como 

tropical com inverno seco. 

Na Tabela 11, são apresentadas as vazões de referência para cada uma das 

sub-bacias de contribuição, cuja APA do Ceroula está inserida. 

Tabela 11 – Vazões de referência por sub-bacia de contribuição. 
Vazões de 
Referência 

(m³.s-1) 

Áreas de Contribuição 
Angico Retiro Piraputanga Ceroula 3 Ceroula 2 Ceroula 1 

Q50 2,45 0,92 2,98 2,19 3,22 9,95 
Q90 1,65 0,62 2,00 1,47 2,16 6,68 
Q95 1,55 0,58 1,88 1,38 2,03 6,27 
Q7,10 2,03 0,76 2,47 1,82 2,66 8,24 

Q50 = Vazão igualada ou superada em 50% do tempo;  
Q90 = Vazão igualada ou superada em 90% do tempo;  
Q95 = Vazão igualada ou superada em 95% do tempo;  
Q7,10 = Vazão mínima que ocorre durante 7 dias consecutivos no tempo de retorno de 10 anos. 

Nota-se que as Sub-bacias dos Córregos Retiro e Ceroula apresentaram, 

respectivamente, as menores e as maiores vazões de referência refletindo suas 

áreas de contribuição. Dentre os córregos afluentes, a Sub-Bacia do Córrego 

Piraputanga é a que possui maior contribuição à vazão do exutório da área de 

contribuição, a qual a APA do Ceroula está inserida, seguida pelas Sub-Bacias dos 

Córregos Angico e Retiro. 

Todas as vazões medidas (Figuras 14 e 15) corresponderam aos valores 

abaixo da vazão média e acima da vazão mínima para o mês de março, validando, 

assim, a Regionalização de Vazão. 
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Figura 14 – Vista da seção 2 de 
medição do Córrego Ceroula. 

 

Figura 15 – Vista da seção de aferição 
do Córrego Piraputanga. 

 
  Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
 

3.3.9 INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA 

A caracterização da interferência antrópica nos recursos hídricos foi 

determinada a partir das outorgas de uso dos recursos hídricos concedidas pelo 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, até a data de 23 de 

setembro de 2020, tanto para a área de contribuição quanto para a APA do Ceroula. 

A espacialização da interferência antrópica nos recursos hídricos é 

apresentada no Anexo VIII. A densidade das outorgas de direitos de uso dos 

recursos hídricos concedidas concentra-se na porção leste, sudeste e sul da área 

de contribuição, bem como da APA do Ceroula; próximo ao limite da área urbana. 

Em relação aos usos dos recursos hídricos na área de contribuição e na APA do 

Ceroula, são apresentados os resultados em gráficos na Figura 16. 

13/03/2020 
20°14'40.36"S 
54°55'26.80"O 

13/03/2020 
20°12'1.75"S 
54°55'6.15"O 
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Figura 16 – Usos dos recursos hídricos em percentuais volumétricos anual. 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

A característica da interferência antrópica quanto aos usos dos recursos 

hídricos da área de contribuição é majoritariamente de captação subterrânea 

(52,15%), seguida de captação superficial (27,60%) e lançamento, transporte e 

disposição final de efluentes (20,25%); totalizando 3,279 milhões de m³ 

demandados anualmente. Quanto ao barramento, o valor nulo justifica-se por 

caracterizar-se como não consuntivo. 

Por sua vez, a APA do Ceroula apresentou captação subterrânea (52,13%) 

e de captação superficial (47,22%) como os principais usos, e lançamento, 
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transporte e disposição final de efluentes (0,65%); totalizando 0,733 milhões de m³ 

demandados anualmente. 

No contexto das finalidades dos usos dos recursos hídricos na área de 

contribuição e na APA do Ceroula, são apresentados os resultados numéricos e 

gráficos, respectivamente na Figura 17. 

Figura 17 – Finalidades dos usos dos recursos hídricos em percentuais 
volumétricos anual. 

 
     Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

A característica da interferência antrópica quanto às finalidades dos usos dos 

recursos hídricos da área de contribuição é majoritariamente industrial (36,38%), 

seguida de mineração (20,21%), consumo humano (15,32%), irrigação (9,64%), 

dessedentação animal (5,68%), outras finalidades de uso (4,79%), abastecimento 
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público (2,85%), esgotamento sanitário (2,85%) e aquicultura (2,25%). Ressalta-se 

que o valor nulo da finalidade barramento é justificado por caracterizar-se como uso 

não consuntivo. 

Por sua vez, a APA do Ceroula apresentou mineração (76,95%) como a 

principal finalidade de uso dos recursos hídricos, seguida de outras finalidades de 

uso (19,63%), dessedentação animal (2,26%), consumo humano (0,96%) e 

irrigação (0,20%); as demais finalidades de uso resultaram em valores nulos. 

 

3.3.10 ANÁLISE QUALITATIVA 

Para avaliação qualitativa das águas superficiais, em funções físico-químico 

e bacteriológicas, foi executada no mês de agosto de 2020 a análise qualitativa das 

águas superficiais nas seções exutório das 6 Sub-Bacias de contribuição. Os 

parâmetros analisados foram transcritos em tabela para a comparação com os 

valores limítrofes estabelecidos pela Deliberação CECA n. 36/2012 e pela 

Deliberação CERCH n. 52/2018 e, calculados os Índices de Qualidade da Água 

CETESB (IQACETESB) para cada Sub-Bacia. Assim, a qualidade das águas foi 

classificada conforme Tabela 12. 

Tabela 12 – Classificação do IQACETESB. 
Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 
Boa  51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 
Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Os córregos pertencentes à área de Contribuição e, também, na APA do 

Ceroula foram enquadrados nas Classes Especial, 2 e 3, espacialmente localizados 

no Anexo VIII. Sintetizando as determinações apresentadas pela Deliberação CECA 

n. 36/2012 para corpos d’água enquadrados, em função de sua Classe: 

 Classe Especial: usos poderão ser destinados: ao abastecimento para 

consumo humano, com desinfecção, à preservação do equilíbrio natural 

das comunidades aquáticas, e à preservação dos ambientes aquáticos 
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em unidades de conservação de proteção integral. É vedado o 

lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, 

agropecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes 

poluentes, mesmo que tratados; 

 Classe 2: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de 

contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n. 274/2000; à irrigação de hortaliças, 

plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à 

atividade de pesca; 

  Classe 3: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas 

e forrageiras; à pesca; à recreação de contato secundário; e à 

dessedentação de animais. 

Sendo assim, verificou-se, segundo a Deliberação CERCH n. 52/2018, que 

os pontos de monitoramento Ceroula 3, Angico e Retiro localizaram-se em corpos 

hídricos de Classe Especial; que os pontos de monitoramento Ceroula 1 e Ceroula 

2 localizaram-se em corpos hídricos de Classe 2; e que o ponto de monitoramento 

Piraputanga localizou-se em corpo hídrico de Classe 3.  

Na Tabela 13 são apresentados os resultados dos pontos de monitoramento 

Ceroula 3, Retiro e Angico enquadrados como Classe Especial. 

Tabela 13 – Resultados das análises laboratoriais das amostras de água 
superficial das Sub-Bacias de contribuição Ceroula 3, Retiro e Angico, coletadas 

em 05/08/2020, enquadradas como Classe Especial. 

Parâmetros Ceroula 3 Retiro Angico 
Deliberação 

CECA Nº 
036/2012  
Classe 1* 

Temperatura Amostra  
(°C) 18,6 18,6 18,5 - 

Temperatura do Ar  
(ºC) 18,8 22,0 20,7 - 
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Parâmetros Ceroula 3 Retiro Angico 
Deliberação 

CECA Nº 
036/2012  
Classe 1* 

DBO  
(mg.L-1) <1,5 <1,5 <1,5 < 3 

DQO  
(mg.L-1) <3,0 <3,0 <3,0 - 
Fósforo  
(mg.L-1) 0,040 0,100 0,072 < 0,05 

Nível Trófico Intermediário Eutrófico Eutrófico - 
Nitrato  
(mg.L-1) 0,18 0,17 0,19 < 10 
Nitrito  

(mg.L-1) <0,02 <0,02 <0,02 < 1 
Nitrogênio Total  

(mg.L-1) 0,44 0,54 0,40 - 
Nitrogênio Total Kjeldahl  

(mg.L-1) 0,26 0,37 0,21 - 
Oxigênio Dissolvido  

(mg.L-1) 8,91 9,00 8,98 > 6 

pH 7,85 7,95 7,90 6,0 a 9,0- 
Sólidos Dissolvidos Totais  

(mg.L-1) 124,0 123,0 132,0 - 
Sólidos Suspensos Totais  

(mg.L-1) 78,0 82,0 87,0 - 
Sólidos Totais  

(mg.L-1) 202,0 205,0 219,0 - 
Sólidos Totais Fixos  

(mg.L-1) 124,0 116,0 112,0 - 
Sólidos Totais Voláteis  

(mg.L-1) 78,0 89,0 107,0 - 
Turbidez  

(UNT) 7,0 14,3 12,8 < 40- 
Coliformes Termotolerantes 

(E. coli)  
(UFC.100mL-1) 

290 920 770 < 200 

IQACETESB 
76 70 71 - 

Boa Boa Boa - 
* para fins comparativos, foram apresentados os valores limítrofes da Classe 1, entretanto, os córregos 
foram enquadrados como de Classe Especial pela Deliberação CERCH Nº 52/2018. 

Os parâmetros limítrofes da Classe 1 foram utilizados para fins comparativos 

aos resultados analíticos dos pontos de monitoramento Ceroula 3, Retiro e Angico, 

reforçando que, para Classe Especial, deverão ser mantidas as condições naturais 

do corpo de água.  Assim, foi possível verificar que, majoritariamente, os valores 
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resultaram abaixo dos limítrofes para a Classe 1; excetuando-se os parâmetros 

Fósforo e Coliformes Termotolerantes (E. Coli). Excetuando-se a Sub-Bacia de 

contribuição Ceroula 3 que caracterizou-se como estágio intermediário de 

eutrofização (0,02 a 0,05mg.L-1), as Sub-Bacias de Contribuição Retiro e Angico 

caracterizaram-se como estágio eutrófico (> 0,05 mg.L-1) (VON SPERLING, 2005). 

O grupo Coliformes é utilizado como indicador de contaminação fecal. 

Comparativamente ao valor limítrofe para a Classe 1 (200 UFC.100mL-1), as Sub-

Bacias de contribuição Ceroula, Retiro e Angico resultaram valores superiores o que 

indica potenciais despejos de fezes de animais de sangue quente, seja por esgoto 

doméstico seja por excretas de animais de sangue quente. 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados dos pontos de monitoramento 

Ceroula 1 e Ceroula 2, enquadrados como Classe 2. 

Tabela 14 – Resultados das análises laboratoriais das amostras de água 
superficial das Sub-Bacias de contribuição Ceroula 1 e Ceroula 2, coletadas em 

05/08/2020, enquadradas como Classe 2. 

Parâmetros Ceroula 1 Ceroula 2 
Deliberação CECA Nº 

036/2012 
Classe 2 

Temperatura Amostra  
(°C) 19,5 21,3 - 

Temperatura do Ar  
(ºC) 23,6 28,7 - 
DBO  

(mg.L-1) <1,5 <1,5 < 5 
DQO  

(mg.L-1) <3,0 <3,0 - 
Fósforo  
(mg.L-1) 0,071 0,062 < 0,05 

Nível Trófico Eutrófico Eutrófico - 
Nitrato  
(mg.L-1) 0,59 0,71 < 10 
Nitrito  

(mg.L-1) <0,02 <0,02 < 1 
Nitrogênio Total  

(mg.L-1) 0,85 1,69 - 
Nitrogênio Total Kjeldahl  

(mg.L-1) 0,26 0,98 - 
Oxigênio Dissolvido  

(mg.L-1) 8,83 8,83 > 5 

pH 8,0 7,98 6,0 a 9,0- 
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Parâmetros Ceroula 1 Ceroula 2 
Deliberação CECA Nº 

036/2012 
Classe 2 

Sólidos Dissolvidos Totais  
(mg.L-1) 135,0 150,0 - 

Sólidos Suspensos Totais  
(mg.L-1) 85,0 73 - 

Sólidos Totais  
(mg.L-1) 220,0 223,0 - 

Sólidos Totais Fixos  
(mg.L-1) 120,0 130 - 

Sólidos Totais Voláteis  
(mg.L-1) 100,0 93,0 - 
Turbidez  

(UNT) 11,5 8,5 < 100- 
Coliformes Termotolerantes 

(E. coli)  
(UFC.100mL-1) 

460 160 < 10³ 

IQACETESB 
73 76 - 

Boa Boa - 

Foi possível verificar que, majoritariamente, os valores resultaram abaixo dos 

limites para a Classe 2; excetuando-se os parâmetros Fósforo, os quais 

caracterizaram-se como estágio eutrófico (> 0,05 mg.L-1) (VON SPERLING, 2005).  

Na Tabela 15 são apresentados os resultados do ponto de monitoramento 

Piraputanga, enquadrado como Classe 3. 

Tabela 15 – Resultados das análises laboratoriais da amostra de água superficial 
da Sub-Bacia de contribuição Piraputanga, coletadas em 05/08/2020, enquadrada 

como Classe 3. 

Parâmetros Piraputanga 
Deliberação CECA Nº 

036/2012 
Classe 3 

Temperatura Amostra  
(°C) 20,5 - 

Temperatura do Ar  
(ºC) 28,2 - 
DBO  

(mg.L-1) <1,5 < 10 
DQO  

(mg.L-1) <3,0 - 
Fósforo  
(mg.L-1) 0,284 < 0,05 

Nível Trófico Eutrófico - 
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Parâmetros Piraputanga 
Deliberação CECA Nº 

036/2012 
Classe 3 

Nitrato  
(mg.L-1) 1,66 < 10 
Nitrito  

(mg.L-1) <0,02 < 1 
Nitrogênio Total  

(mg.L-1) 1,83 - 
Nitrogênio Total Kjeldahl  

(mg.L-1) 0,17 - 
Oxigênio Dissolvido  

(mg.L-1) 8,76 > 4 

pH 7,97 6,0 a 9,0- 
Sólidos Dissolvidos Totais  

(mg.L-1) 147,0 - 
Sólidos Suspensos Totais  

(mg.L-1) 72,0 - 
Sólidos Totais  

(mg.L-1) 219,0 - 
Sólidos Totais Fixos  

(mg.L-1) 130,0 - 
Sólidos Totais Voláteis  

(mg.L-1) 89,0 - 
Turbidez  

(UNT) 7,7 < 100 

Coliformes Termotolerantes 
(E. coli) 

(UFC.100mL-1) 
340 

dessedentação de 
animais: < 10³ 

recreação de contato 
direto: < 2,5x10³ 

demais usos: < 4x10³ 

IQACETESB 
69 - 

Boa - 
 

Foi possível verificar que, majoritariamente, os valores resultaram abaixo dos 

valores limítrofes para a Classe 3; excetuando-se os parâmetros Fósforo, os quais 

caracterizaram-se como estágio eutrófico (> 0,05 mg.L-1) (VON SPERLING,2005).  

Destacam-se positivamente os resultados analíticos dos parâmetros 

Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para todas as 

Sub-Bacias de contribuição. Os resultados indicam baixo lançamento de despejos 

orgânicos nos corpos d’água superficiais da área de contribuição.  

Por fim, os índices de qualidade das águas superficiais das Sub-Bacias e 

contribuição classificaram-se como “Boa”, segundo o IQACETESB, influenciado 
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negativamente, pelo parâmetro Coliformes Termotolerantes (E. Coli) e, menos 

significativamente, pelo fósforo. 

 

3.3.11 HIDROGEOLOGIA 

A caracterização da Hidrogeologia foi realizada a partir dos arquivos vetoriais 

oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul, elaborado do âmbito do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (PERH-MS), bem como foi utilizada a sua classificação; e 

disponibilizados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), 

em 2015. Os resultados da caracterização hidrogeológica são apresentados, 

graficamente, no Anexo IX e, numericamente, na Tabela 16.  

Tabela 16 – Caracterização da Hidrogeologia 

Classe 
Área de 

Contribuição APA do Ceroula 

(ha) (%) (ha) (%) 
Sistema Aquífero Guarani (SAG) 14.221,3662 12,77 3.188,6638 5,64 

Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) 97.104,4311 87,23 53.391,3362 94,36 
Totais 111.325,7973 100,00 56.580,0000 100,00 

A característica Hidrogeologia da área de contribuição é majoritariamente 

composta pelo afloramento do Sistema Aquífero Serra Geral (87,23%), ocupando a 

porção centro-leste, e pelo afloramento do Sistema Aquífero Guarani (12,77%), 

ocupando a porção oeste da área de contribuição. Por sua vez, a APA do Ceroula 

apresenta quase que totalmente sobre o afloramento do Sistema Aquífero Serra 

Geral (94,36%) e apenas 5,64% sobre o afloramento do Sistema Aquífero Guarani. 

 

3.3.12 REGISTROS ARQUEO-PALEONTOLÓGICOS 

Os registros Arqueo-Paleontológicos foram obtidos a partir do Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do ano de 2018, atualizado com 

a localização de dois sítios arqueológicos em 2020, um no interior da área de 
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contribuição denominado de “Meia-Lua” e outro no interior da APA do Ceroula 

denominado de “Córrego de Pedras”. 

Verifica-se na Figura 18 que há registro de um sítio arqueológico na APA do 

Ceroula denominado de “Córrego de Pedras”, o qual, segundo a Sra. Maria Clara 

Scardini, Superintendente em Mato Grosso do Sul do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN: 
“encontram-se, no momento (08/10/2020), sendo pesquisados, 
motivo pelo qual ainda não temos a poligonal definitiva” (Anexo 
XVI). 

Quanto aos sítios paleontológicos, a Sra. Maria Clara Scardini apresenta que: 
“acerca da existência de sítios paleontológicos na APA do Córrego 
Ceroula, informamos que no tocante ao Patrimônio Paleontológico 
não possuímos informações uma vez que não é competência desta 
autarquia a gestão dessa categoria de bem, salvo nos casos em que 
há "relevância cultural, portanto apropriação humana, de depósitos 
fossilíferos, sítios ou fósseis paleontológicos existentes no território 
nacional (Art. 80, da Política do Patrimônio Cultural Material, 
disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/publicacao_polit
ica_do_patrimonio.pdf), o que também não é o caso de nenhum sítio 
paleontológico já identificado em Mato Grosso do Sul”. 
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Figura 18 – Sítios arqueológicos registrados no IPHAN (2018 e 2020). 
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3.4  CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS 

3.4.1 FAUNA 

A diversidade da fauna do Cerrado é elevada, composta por cerca de 

320.000 espécies de animais na região dentre os quais apenas 0,6% é formada por 

vertebrados (AGUIAR et al., 2004). 

O presente diagnóstico apresenta um inventário da fauna para os principais 

grupos taxonômicos de animais vertebrados (mamíferos, aves, anfíbios, répteis e 

peixes) e a avaliação de aspectos de conservação dos habitats na APA. 

 

3.4.1.1 MAMÍFEROS (MASTOFAUNA) 

O Brasil possui 751 espécies de mamíferos, distribuídas em 51 Famílias, 11 

Ordens e 249 gêneros, sendo que 30% são endêmicas (QUINTELA et al., 2020), 

tornando-o um dos países mais ricos em diversidade de mamíferos (PAGLIA et al., 

2012). 

O Cerrado é o segundo maior bioma em diversidade do Brasil, possuindo 

dentre os demais a maior quantidade de espécies de carnívoros (PAGLIA et al., 

2012). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2007), este Bioma apresenta 195 

espécies de mamíferos, distribuídas em 30 Famílias e 9 Ordens, ou seja, uma 

diversidade abundante de espécies. No entanto, cada dia mais ocorre a perda de 

habitat devido à expansão de atividades agropecuárias, ao avanço de grandes 

empreendimentos e da fronteira agrícola, o que resulta na degradação do Bioma 

(MORRISON, 1986; PRADO, 2006; PAGLIA et al., 2012). 

Com o objetivo de realizar um levantamento das espécies de mamíferos 

encontradas na APA do Ceroula, foram realizadas incursões por meio de buscas 

ativas em transectos de 2 mil metros para visualização de animais e de vestígios 

como carcaças, fezes, pegadas e abrigos. Além da busca direta, foi utilizado como 

metodologia a instalação de diferentes tipos de armadilhas (interceptação e queda 

(pitfall traps), Tomahawk, Sherman e fotográficas) e, no caso dos mamíferos 

voadores, redes de neblina. 
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Por meio deste levantamento foram encontrados 87 espécimes, registrando 

um total de 29 espécies distribuídas em 17 Famílias (Anexo XVII). Das espécies 

levantadas, 4 são consideradas vulneráveis segundo o Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2018), sendo estas: Chrysocyon 

brachyurus Lobo-Guará, Puma concolor Onça-Parda, Myrmecophaga tridactyla 

Tamanduá-Bandeira e Tapirus terrestres Anta. As famílias Canidae e Felidae, são 

consideradas de maior abundância no Bioma Cerrado juntamente com os demais 

animais carnívoros e são responsáveis pelo controle biológico por meio da predação 

de roedores e marsupiais. Esses animais possuem alimentação variada, se 

alimentando desde outros mamíferos, pequenos vertebrados e até frutas (PAGLIA 

et al., 2012; TROVATI et al., 2008). 

Quanto a constância dos espécimes encontrados, apenas 5 espécies foram 

constantes na área, sendo elas: Euphractus sexcinctus Tatu-peba, Myrmecophaga 

tridactyla Tamanduá-bandeira, Nasua nasua Quati, Dasyprocta aguti Cotia e 

Tapirus terrestres Anta. 

A diversidade calculada pelo índice de Shannon-Weaver tem que quanto 

maior o número, maior a diversidade na área, sendo que no momento o índice para 

este grupo faunístico é de 3,06 e vai servir como base para futuro estudos. Já o 

índice de equabilidade de Pielou varia de 0 a 1, sendo 0 sem nenhuma uniformidade 

de distribuição das espécies e 1 uma uniformidade total e ideal (MAGURRAN, 

2004). O estudo feito aqui mostra este índice com valor igual a 0,91, ou seja, a 

uniformidade de espécies e sua abundância está satisfatória apesar da quantidade 

de áreas antropizadas. 

A seguir, alguns registros fotográficos dos exemplares de mamíferos 

registrados na APA do Ceroula. 
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Figura 19 – Mastofauna amostrada na APA da Bacia do Córrego Ceroula, Campo 
Grande/MS. (a) Sylvilagus brasiliensi “Tapiti”; (b) Myrmecophaga tridactyla 
“Tamanduá bandeira”; (c) Tamandua tetradactyla “Tamanduá mirim”; (d) 

Oligoryzomys chacoensis “Roedor do chaco”; (e) Didelphis albiventris “Gambá de 
orelha branca”; (f) Cerdocyon thous “Lobinho”; (g) Philander opossum “Cuíca”; (h) 

Tapirus terrestres “Anta”. 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
(e) 

 

 (f) 
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(g) 

 

(h) 

 
 

3.4.1.2 AVES (AVIFAUNA) 

Segundo Macedo (2002), o Brasil possui cerca de 1.590 espécies compondo 

sua avifauna, destas o Cerrado possui cerca de 837 espécies de aves, e 90,7% 

dessas espécies completam seu ciclo reprodutivo no próprio Cerrado. Tal fato 

reforça a importância de conservação do bioma uma vez que os impactos das ações 

antrópicas podem acarretar em uma perda expressiva de espécies de aves.  

Cerca de 50% do Estado de Mato Grosso do Sul é ocupado pelo bioma 

Cerrado, o qual possui variadas formações vegetais que, de acordo com fatores 

climáticos externos, formam campos, savanas e florestas. Um dos métodos para 

avaliação da qualidade dessas fitofisionomias é realizar o levantamento e 

monitoramento das espécies que compõem a avifauna local (SOUSA et al., 2004).  

As aves possuem importante função bioindicadora, uma vez que apresentam 

relação direta com a flora local. Estes animais são importantes dispersores de 

sementes, o que os torna ponto importante no ciclo de vida das plantas que 

necessitam deles para a manutenção de sua espécie. Também vale ressaltar que 

as aves são sensíveis a impactos ambientais e climáticos (ATHIÊ, 2014), reforçando 

assim sua importância como bioindicadores. 

O método utilizado para amostragem da avifauna foi o de levantamento por 

observação direta em transectos (DEVELEY, 2004) percorridos no entorno e no 
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interior de cada ponto de coleta com cerca de 2 mil metros, complementado com 

escutas de vocalização durante o trajeto (BOSCOLO, 2002) e fotografia. 

As espécies amostradas foram analisadas quanto ao estado de conservação 

da espécie, seguindo a lista nacional (MMA, 2018) e global (IUCN, 2019) e foram 

também considerados a amostragem de espécies de aves conhecidas por 

moradores das propriedades onde foram realizadas a coleta, bem como a 

identificação de espécie por meio de pesquisadores da área de ornitologia e 

praticantes de birdwatching (observação de aves) que realizam aleatoriamente tais 

visitas a regiões que abrangem o APA do Ceroula (dados secundários). 

Com a abundância de 434 espécimes, foram registradas 84 espécies de aves 

na APA do Ceroula, incluindo a espécie Jabiru mycteria Tuiuiu que é uma ave 

migratória e vive relacionada as margens de corpos de água. Estas espécies estão 

distribuídas em 38 famílias e sua listagem na íntegra consta no Anexo XVII.  

Destaca-se a presença das espécies Herpsilochmus longirostris Chorozinho-

de-bico-comprido e Clibanornis rectirostris Fura-barreira, são endêmicas de 

Cerrado.  

Herpsilochmus longirostris Chorozinho-de-bico-comprido pode ocupar a 

parte alta das matas ciliares, cerradões e mata seca, chegando a uma altura de 3 

metros do chão. Possuem dimorfismo sexual, tendo o macho uma mescla de cores 

cinza e branco com tonalidade mais escura e com peito levemente riscado (ANTAS; 

PALO-Jr., 2004). 

Clibanornis rectirostris Fura-barreira é um dos maiores do seu gênero com 

cerca de 21 cm., possui plumagem relativamente uniforme de tom ferrugíneo e íris 

amarelada. Sem dimorfismo sexual, mas os machos apresentam asa e cauda 

maiores que fêmeas (WIKIAVES, 2020). 

Quanto a constância dos espécimes deste grupo faunístico encontrados, na 

APA do Ceroula, 19 espécies foram constantes com destaque para Seriema e 

Curicaca, constante em 100% das coletas de dados; 29 espécies foram acessórias 

e 35 acidentais. 
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A diversidade calculada pelo índice de Shannon-Weaver indica que quanto 

maior o índice maior a diversidade na área, o índice de diversidade para aves na 

APA do Ceroula é de 3,93 e vai servir como base para futuro estudos.  

O índice de equabilidade de Pielou varia de 0 a 1, sendo 0 sem nenhuma 

uniformidade de distribuição das espécies e 1 uma uniformidade total e ideal 

(MAGURRAN, 2004), o estudo feito mostra índice de Pielou igual a 0,89, ou seja, a 

uniformidade de espécies é boa, e sua abundância está satisfatória apesar da 

quantidade de áreas antropizadas na APA. 

Mais da metade das espécies de aves, são constantes ou acessórias, sendo 

que aproximadamente 23% são constantes, indicando uma diversidade nivelada na 

área da APA e a ausência de mais espécies migratórias provavelmente se deve ao 

fato de as coletas não terem sido feitas durante o ano todo. 

Estima-se que a supressão vegetal venha afetando negativamente na 

diversidade de aves da região, favorecendo espécies com uma maior capacidade 

de adaptação a novos ambientes, tais como Vanellus chilensis Quero-quero, 

Columbina talpacoti Rolinha, Patagioenas picazuro Pomba-asa-branca, Crotophaga 

ani Anu-preto, Guira guira Anu-branco, Furnarius rufus João-de-Barro, Pitangus 

sulphuratus Bem-te-vi, Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira, Passer domesticus 

Pardal, a se tornarem mais abundantes na região, aumentando a pressão em outras 

espécies menos adaptáveis e mais dependentes de um ambiente conservado. 

A seguir, alguns registros fotográficos dos exemplares de aves registrados 

na APA do Ceroula. 
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Figura 20 – Avifauna amostrada na APA da Bacia do Córrego Ceroula, Campo 
Grande/MS. (a) Eupetomena macroura “Beija flor tesoura”; (b) Heterospizias 
meridionalis “Gavião caboblo”; (c) Melanerpes candidus “Birro”; (d) Momotus 
momota “Udu de coroa azul”; (e) Gaubula ruficauda “Aribamba”; (f) Serinus 

canaria “Canário da terra”; (g) Rupornis magnirostris “Gavião carijó”. 

 (a) 

 

(b) 

 
 (c) 

 

 (d) 

 
(e) 

 

(f) 
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(g) 

 
 

 

3.4.1.3 ANFÍBIOS E RÉPTEIS (HERPETOFAUNA) 

A Herpetologia, área da ciência que estuda anfíbios e répteis, é constituída 

por diversos grupos taxonômicos. Os anfíbios englobam os animais conhecidos 

como Gymnophiona ou Apoda (cobra-cega), Caudata ou Urodela (salamandras, 

axolotes e tritões) e Anura ou Salientia (sapo, rã e perereca) (DUELLMAN; TRUEB, 

1994). 

Os anfíbios são considerados bioindicadores da qualidade ambiental, uma 

vez que se correlacionam com a complexidade estrutural, heterogeneidade espacial 

e diversidade do ecossistema. Estes animais indicam a disponibilidade de recursos, 

principalmente a disponibilidade de água devido ao fato de sua reprodução estar 

diretamente dependente dela e também a permeabilidade de sua pele (SPARLING 

et al. 2000).  

Anfíbios e répteis são animais de área pequena e reagem com mudanças na 

qualidade do ar e da água, porém os répteis não são considerados bons 

bioindicadores (PIANKA & VITT, 2003). Segundo Machado et al. (1999) a 

herpetofauna deve ser utilizada como objeto de estudo para a formação de planos 

de manejo e preservação de ecossistemas. 

Atualmente são conhecidas 8.192 espécies de anfíbios no mundo (FROST, 

2020), tendo o Brasil um lugar de destaque na biodiversidade desses animais com 

1.136 espécies distribuídas em 38 Gymnophionas, 5 Caudata e 1.093 Anuras 
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(SEGALLA et al., 2019). O estado de Mato Grosso do Sul possui cerca de 10% da 

fauna de anfíbios do país, com um total de 97 espécies (SOUZA et al., 2017). 

Para os répteis, existem 11.050 espécies em todo o planeta, sendo 195 

Anfisbenas, 353 Testudines, 25 Crocodilianos, 1 Tuatara e squamatas com 10.476 

abrangendo lagartos (6.687) e serpentes (3.789) (UETZ et al., 2020). 

O Brasil é o terceiro país com maior diversidade de répteis do mundo, sendo 

conhecidas 795 espécies distribuídas em 36 Testudines, 6 Crocodylia e 753 

Squamatas que abrangem 72 Anfisbenas, 276 lagartos e 405 serpentes (COSTA; 

BÉRNILS, 2018). Além disso, 40% dos répteis brasileiros são endêmicos do país, e 

17 novas espécies foram descritas de 2016 a 2018 por meio de estudos científicos 

(COSTA; BÉRNILS, 2018).  

Atualmente para o estado de Mato Grosso do Sul são conhecidas 188 

espécies distribuídas em 8 espécies de Testudines, 3 Crocodylia e 177 Squamata 

(16 anfisbenas, 48 lagartos e 113 serpentes). De acordo com FERREIRA et al. 

(2017), 13 espécies de répteis encontradas no estado possuem distribuição restrita 

mais 13 não são encontradas em outros estados brasileiros e 9 estão em processo 

de descrição, colocando o estado com posse de 25% das espécies conhecidas no 

Brasil. 

Foram adotadas as seguintes metodologias para amostragem da 

herpetofauna: busca ativa; zoofonia; encontro ocasional; armadilhas de queda 

(pitfall traps) e levantamento de dados secundários.  

Na região da APA do Ceroula foram amostrados 238 espécimes, dentre os 

quais foram registradas ao todo 53 espécies, 28 espécies de anfíbios anuros 

pertencentes a 4 famílias e no que se refere aos répteis foram encontradas 25 

espécies, abrangendo 10 famílias. A listagem completa deste grupo faunístico 

consta no Anexo XVII. 

Quanto a constância destes espécimes, 5 espécies foram classificadas como 

constantes, 8 foram acessórias e 40 foram acidentais.  Sendo as seguintes espécies 

classificadas como constantes: Leptodactylus mystaceus Rã-marrom, Physalaemus 

nattereri Rã-quatro-olhos, Rhinella diptycha Sapo-Cururu, Ameiva ameiva Calango-

Verde e Boana raniceps Perereca do brejo. 
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No caso dos anfíbios, Physalaemus nattereri Rã-de-quatro-olhos é o mais 

abundante, espécie nativa do Brasil, Bolívia e Paraguai, está sempre próxima a 

corpos de água permanentes ou temporários e comuns em Savana Florestada. 

Rhinella diptycha Sapo-Cururu é o segundo anfíbio mais abundante, porém teve 

seus registros de forma contínua, pois, são tolerantes a uma menor quantidade de 

água. Ocupam áreas de plantações, florestas, árvores, lagos, jardins, áreas 

urbanas, canais e rios, também são tolerantes a modificações de habitat. Outra 

espécie abundante de anfíbio registrada foi a Leptodactylus mystaceus Rã Marron 

que também pode ocorrer em áreas abertas, mas sempre perto de corpos de água 

e são tolerantes a modificações de habitat. 

Dentre os répteis, a espécie Ameiva ameiva Calango-Verde foi a mais 

abundante e a mais constante. Possui grande distribuição geográfica na América 

do Sul, ocorrendo em diferentes ecossistemas, desde florestas úmidas, Cerrado e 

Caatinga até mesmo em centros urbanos. Não apresenta problema em conviver em 

locais sem caraterísticas originais. Outra espécie considerada constante foi a 

serpente Bothrops moojeni Jararaca-Caiçara que apresenta hábito noturno, 

terrestre e pode ser encontrada em campos e cerrados. Alimenta-se de pequenos 

mamíferos, lagartos, serpentes e anfíbios. Muito temida geralmente é vítima de 

eliminação pela população. 

A diversidade calculada pelo índice de Shannon-Weaver indica que quanto 

maior o índice maior a diversidade na área, o índice de diversidade para anfíbios é 

de 2,78 e para répteis é de 2,77 e vai servir como base para futuros estudos na APA 

do Ceroula.  

O índice de equabilidade de Pielou varia de 0 a 1, sendo 0 sem nenhuma 

uniformidade de distribuição das espécies e 1 uma uniformidade total e ideal 

(MAGURRAN, 2004), o estudo feito mostra índice de Pielou igual a 0,83 para 

anfíbios e 0,86 para répteis. 

A herpetofauna descrita para a APA do Ceroula é bem rica e abundante, os 

animais mais significativos são de ampla distribuição geográfica e tolerância de 

habitats, possuem valor insubstituível na cadeia alimentar, por serem predadores e, 

ao mesmo tempo, presas de muitos outros seres vivos, e atuam como controladores 
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de pragas em lavouras ou controladores de insetos em demasia além de serem 

indicadores biológicos de alteração de habitats. 

A seguir, alguns registros fotográficos dos exemplares dos anfíbios e répteis 

registrados na APA do Ceroula. 

Figura 21 – Espécies amostradas da Herpetofauna na APA da Bacia do Córrego 
Ceroula, Campo Grande/MS. (a) Dermatonotus muelleri “Rã boi”; (b) Boa 

constrictor “Jibóia”; (c) Boana raniceps “Perereca do brejo”; (d) Paleosuchus 
palpebrosus “jacaré anão”; (e) Ameiva ameiva “Calango verde”; (f) Leptodactylus 

mistacinus “Rã assobiadora”; (g) Bothrops moojeni “Jararaca caiçara”; (h) Salvator 
merianae “Teiú”; (i) Physalaemus nattereri “Rã quatro olhos”; (j) Erythrolamprus 

poecilogyrus “Cobra de capim”; (k) Leptodactylus mistaceus “Rã assobiadora”; (l) 
Elachistocleis bicolor “Rã guardinha”. 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 
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(e) 

 

(f) 

 
(g) 

 

(h) 

 
(i) 

 

(j) 

 
(k) 

 

(l) 
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3.4.1.4 PEIXES (ICTIOFAUNA) 

A caracterização da comunidade de peixes de determinado local tem 

fundamental papel no monitoramento biológico, uma vez que este grupo taxonômico 

pode ser utilizado como bioindicador e possui grande disponibilidade de 

informações sobre o ciclo de vida das espécies que o compõem. 

A posição dos peixes no topo da cadeia alimentar em relação a outros 

indicadores de qualidade de água, tais como diatomáceas e invertebrados, favorece 

uma visão integrada do ambiente aquático. Além disto, são relativamente fáceis de 

serem identificados, e situações críticas, como mortalidade de peixes, podem ser 

informadas pelo público em geral, o que pode chamar a atenção para alterações 

nas condições de qualidade de água dos ambientes (Araújo, 1998). 

A caracterização da estrutura da comunidade de peixes dos córregos 

Ceroula, Retiro, Angico, Mateira e seus afluentes, foi realizada por meio de pontos 

distribuídos ao longo destes recursos hídricos, obtendo informações relevantes 

sobre a ecologia das espécies mais frequentes por meio de diferentes técnicas (rede 

de espera, pesca direta, iscas). 

Na região da APA do Ceroula foram amostrados 261 espécimes, 

pertencentes a 20 espécies distribuídas em 8 famílias (Anexo XVII). Todas nativas, 

com hábito alimentar onívoro, carnívoro, herbívoro e detritívoros e nenhuma 

considerada ameaçada. 

As ordens mais representativas registradas foram os Characiformes, 

Siluriformes e Perciformes. Esta situação é característica dos ecossistemas fluviais 

sul-americanos de acordo com Agostinho et al. (1997), sendo que dentre tais 

Ordens as famílias mais numerosas foram Characidae, Loricariidae e Cichlidae, 

corroborando o encontrando por outros autores (p. ex. REIS et al., 2003).  As 

espécies Astyanax fasciatus Lambari de rabo vermelho, Odontostilbe pequira 

Lambari, Leporellus vittatus Canivete e Bryconops melanurus Lambari foram as 

mais constantes. 

A elevada representatividade da família Characidae, tanto na riqueza quanto 

na abundância, é consistente com o padrão geral encontrado para a região 

Neotropical (CASTRO & MENEZES, 1998; BRITSKI et al., 1999; LOWE-
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MCCONNELL, 1999; SHIBATTA et al., 2002; REIS et al., 2003; BUCKUP et al., 

2007). De acordo com Buckup (1999), os Characiformes apresentam a maior 

diversidade de espécies nectônicas residentes em riachos de médio e baixo 

gradiente e predominam também nas relações de abundância e biomassa 

(CASTRO et al., 2003; 2004; 2005). Estas espécies estão comumente entre as mais 

numerosas em estudos da ictiofauna do Alto Rio Paraná. 

A diversidade calculada pelo índice de Shannon-Weaver indica que quanto 

maior o índice maior a diversidade na área, o índice de diversidade para ictiofauna 

é de 1,45 e vai servir como base para futuros estudos na APA do Ceroula.  

O índice de equabilidade de Pielou varia de 0 a 1, sendo 0 sem nenhuma 

uniformidade de distribuição das espécies e 1 uma uniformidade total e ideal 

(MAGURRAN, 2004), o estudo feito mostra índice de Pielou igual a 0,48 para este 

grupo faunístico. 

A seguir, alguns registros fotográficos dos exemplares de peixes registrados 

na APA do Ceroula. 

Figura 22 – Espécies de peixes amostradas na APA da Bacia do Córrego Ceroula 
em Campo Grande/MS. (a) Pimelodus cf. micróstoma “Mandi”; (b) Characidium 

zebra “Mocinha”; (c) Leporellus vittatus “Canivete”; (d) Leporinus striatus “Piava”; 
(e) Astyanax fasciatus “Lambari de rabo vermelho”; (f) Hypostomus sp “Cascudo”. 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
(e) 

 

(f) 

 
 

3.4.2  FLORA 

O Cerrado apresenta um mosaico de fitofisionomias que vai desde formações 

florestais como mata ciliar, mata de galeria e cerradão, a formações savânicas: 

cerrado sentido restrito e vereda (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu e 

sofre alterações devido à ocupação humana (MMA, 2005). A expansão da 

agricultura e da pecuária pode causar impacto ambiental bastante significativo e 

grave, como por exemplo o assoreamento de rios e a redução da cobertura vegetal. 

Sendo assim, se faz importante o conhecimento das espécies encontradas na 

região, bem como a análise das fitofisionomias e a descrição da paisagem em geral 

da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula). 

A partir das incursões na área e reconhecimento de campo com os locais 

percorridos e pontos visitados foi gerado o mapa da figura 23, mostrando as 

principais formações vegetais nativas, as áreas rurais urbanizadas com alteração 
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do ambiente natural e os campos cultivados e com pastagens (campos 

antropizados). 
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Figura 23 – Fitofisionomias da APA do Córrego Ceroula 
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No mapa apresentado aparecem os campos já convertidos em pastagens 

e agricultura, com a denominação de Campos Antropizados (79.5%), as áreas 

de especial interesse para conservação que são as Áreas de Proteção 

Permanentes, ou seja, vegetação ciliar e escarpas com mais de 45º de 

declividade, (15%) e os fragmentos florestais (5,5%) que servirão de base para 

corredores de biodiversidade (Quadro 2). 

Quadro 2 – Quantidade em porcentagem das formações vegetais na APA do 

Ceroula, Campo Grande MS 

Formação Vegetal Legenda Porcentagem aproximada (%) 
Floresta Estacional Submontanha FESU 10,4 

Savanas Florestadas SF 2,0 

Florestas Estacionais Decidual e 
Semidecidual 

FE 3,5 

Vegetação Ciliar VC 4,6 

Campos Antropizados CA 79,5 

Total Geral  100 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

3.4.2.1 FLORÍSTICA  

Quanto a florística, foram observados em campo 200 espécies listadas no 

Anexo XVII. Essas espécies estão distribuídas em 63 famílias, sendo que as 

mais abundantes foram Fabaceae com 33 espécies, seguida por Poaceae com 

13, Bignoniaceae com 9, Malvaceae e Rubiaceae com 8, Anarcadiaceae, 

Asteraceae e Arecaceae com 6, Euphorbiaceae, Myrtaceae e Volchysiaceae 

com 5 cada uma. Das plantas listadas 105 são árvores, 45 são herbáceas, 36 

arbustos e subarbustos, 8 são lianas e 6 são palmeiras. 

As espécies nativas encontradas são 185 ao todo e dessas 83 produzem 

frutos atrativos para a Fauna, o que garante o potencial biológico para manejar 

a área e garantir a sua conservação. Importantes espécies como por exemplo 

Acrocomia aculeata Bocaiúva, Scheelea phalerata Acuri, Mauritia flexuosa Buriti, 

Protium heptaphyllum Amescla, Trema micrantha  Piriquiteira, Buchenavia 
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tomentosa Tarumarana, Copaifera langsdorffi Copaíba, Dimorphandra mollis 

Fava-de-Anta, Hymenaea sp. Jatobá, Enterolobium contortisiliquum Ximbuva, 

Vitex montevidensis Tarumã, Ficus sp. Figueira, Genipa americana Jenipapo, 

Cecropia pachystachya Embauba, Dipteryx alata Cumbaru e Tapirira guianensis 

Pombeiro são chaves para o estabelecimento de planos de conservação e 

demarcação de corredores de biodiversidade, pois garantem a alimentação da 

fauna. 

O status de conservação das espécies nativas está de acordo com o 

Centro Nacional de Conservação da Flora, CNCFLORA. Somente o 

Handroanthus impetiginosus Ipê-roxo, aparece na lista dentre as plantas nativas 

encontradas com um alerta de “quase ameaçada” (NT), as demais estão como 

“menos preocupante” (LC) 

As espécies exóticas encontradas são 15 e são as de significância 

espacial e econômica como soja, milho, eucalipto, aveia, gramíneas para 

pastagens e outras com utilidades comerciais e industriais.  

Com base no Guia de Plantas da Regeneração Natural do Cerrado e da 

Mata Atlântica de Sartorelli (2017) as espécies foram classificadas de acordo 

com sua velocidade de rebrota após sofrer perturbações ambientais, sendo 

divididas em: Lenta – menos de meio metro de altura por ano; Média – até meio 

metro de altura por ano; e Alta – mais de um metro de altura por ano. Essa 

característica será útil para planos de recuperação de áreas degradadas bem 

como para estabelecimentos de protocolos de conservação. 

Sobre os usos das plantas nativas da APA por seres humanos, na 

listagem constante no Anexo XVII são apresentadas as categorias uso da 

madeira, uso para lenha, uso medicinal, culinária e paisagismo. Os usos 

tradicionais são o da madeira como para mourões e cercas: Aroeira, Guaritá e 

Angico entre os mais usados; para construção de casas e galpões: Pau Vidro, 

Capororoca, Pimenta de Macaco e Pindaíba por terem caule comprido e reto; 

para alimentação: Pequi, Cumbaru, Jatobá, Cagaita e pequenas frutas como 

Murici e Guavira.  
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Não foi notada a exploração comercial das plantas medicinais nativas, ou 

seja, extração por vendedores de ervas medicinais, chamados “raizeiros”, sendo 

este um ponto positivo. Tendo em vista que o uso de cascas e raízes pode 

comprometer a saúde das plantas ou causar sua morte, recomenda-se que a 

exploração comercial (caso venha a existir) seja sustentável utilizando folhas e 

frutos, desde que autorizada pelos órgãos competentes.  

No Cerrado, mais de 40% das espécies de plantas são endêmicas (MMA 

2002 em ICMBio 2020) e as endêmicas de cerrado encontradas na APA do 

Ceroula estão marcadas com um asterisco na listagem. Destaque para Pequi, 

Buriti, Cagaita, Cumbaru e Jatobá que podem ser fontes de renda, juntamente 

com outras plantas, perfazendo um total de 26 espécies, de frutos beneficiáveis, 

sendo uma alternativa para pequenos produtores. 

A seguir, alguns registros fotográficos dos exemplares da flora da APA do 

Ceroula. 

Figura 24 – Plantas encontrdas na APA do Ceroula, Campo Grande MS. (a) 
Calophyllum brasiliense “Guanandi”; (b) Taccarum sp. “Milho de cobra”; (c) 
Serjania sp. “Cipó cinco-folhas”; (d) Ficus sp. “Figueira”; (e) Arrabidaea sp. 

“Cipó ipê”; (f) Ormosia coccínea “Olho de cabra”. 

 (a)  

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
(e) 

 

(f) 

 
 Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

3.4.2.2 FITOFISIONOMIAS  

As fitofisionomias nativas em estudo e em caracterização encontradas na 

APA do Ceroula foram Floresta Estacional Submontanha, Floresta Estacional 

Decidual, Savana Florestada, Vegetação Ciliar. 

 

a. FLORESTA ESTACIONAL SUBMONTANHA 

É uma vegetação de formação florestal, com árvores desenvolvidas e 

altura acima de 12 metros. Encontra-se nos chapadões ou nas encostas úmidas 
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(FERNANDES, 1996), também conhecidas como Cuestas. Podem ser 

semidecidual como na parte norte das encostas e decidual mais ao sul. Esta 

fitofisionomia representa mais de 50% dos remanescentes nativos com quase 

6.000 hectares e formam um conjunto interligado de modo a garantir total fluxo 

de animais em uma área extensa. 

As árvores mais comuns são o Cambará Vochysia divergens, a Aroeira 

Myracrodruon urundeuva, Peito de pombo Tapirira guianensis, Jatobá 

Hymenaea sp., Sucupira preta Bowdichia virgilioides, Imbiriçú Pseudobombax 

sp., Angico Anadenanthera macrocarpa e Ipês Handroanthus sp. em geral. 

Esse ambiente está de certa forma conservado devido ao relevo hostil. 

Mesmo assim foram feitos desmatamentos onde era possível o acesso do gado 

e ou plantio de florestas exóticas como a Teca Tectona grandis. 

Este ambiente é considerado chave para início de atividades 

conservacionistas, pois ainda está robusto em sua composição, possuindo 

vários pontos de nascentes e passível de interesse econômico devido ao seu 

potencial para o turismo. 

 

b. FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL  

Normalmente ocorrem onde a precipitação anual é menor que 1.600mm 

e com a estação seca bem definida. São matas secas com árvores de 15 a 20 

metros de altura e muitas espécies de transição entre matas mais altas e as 

Savanas Florestadas. Podem ser chamadas de Cerradão e se encontram em 

fragmentos isolados fáceis de identificar, são áreas vulneráveis ao desmate e ao 

fogo, não possuem nada que os separe dos campos cultivados, nem mesmo 

cerca ou relevo diferente.  

Nesses fragmentos encontram-se Angico Anadenanthera macrocarpa, 

Jatobá do Cerrado Hymenaea stigonocarpa, Barbatimão Stryphnodendron 

adstringens, Pequi Caryocar brasiliense, Timbó Magonia pubescens, Imbiriçú 

Pseudobombax sp, Amescla Protium heptaphyllum, dentre outros. 
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São pontos chaves para conservação de espécies, mas necessitam 

serem interligados por corredores de biodiversidade. Isso pode ser feito através 

das vegetações ciliares fazendo com que cheguem aos arredores dessas 

florestas. 

c. SAVANA FLORESTADA 

Trata-se de uma forma comum e intermediária entre o Floresta Estacional 

densa e a Savana Gramíneo Lenhosa que não mais se encontra na região. É 

uma formação do tipo savana, na qual convivem gramíneas arbustos e espécies 

arbóreas. Apresenta como um subtipo de vegetação predominantemente 

arbóreo-arbustivo, com cobertura de 20% a 50% e árvores com altura média de 

3 a 6 metros (RIBEIRO & WALTER, 2008). Algumas espécies comuns nessas 

fitofisionomias são: Algodãozinho Cochlospermum regium, Assa-peixe Vernonia 

sp, Carrapicho Acanthospermum sp, Caroba Jacaranda ruffa, Cascavel 

Crotalaria sp, Fava-de-anta Dimorphandra molis, Graviola-do-cerrado Annona 

sp, Imbé Philodendron sp, Pau-santo Kielmeyra coricacea.  

Poucos fragmentos com essa fitofisionomia foram encontrados, mas nem 

sempre é possível distinguir uma savana florestada de uma pastagem 

abandonada, visto que as gramíneas nativas se mesclam com as introduzidas. 

Pelo levantamento encontramos, aproximadamente, 1.150 hectares (2% da 

área), e as manchas encontradas estão majoritariamente ao redor dos 

remanescentes de florestas nativas e de florestas plantadas, campos cultivados, 

áreas rochosas e suas proximidades. Podem ser utilizadas para formar 

corredores de biodiversidade. 

 

d. VEGETAÇÃO CILIAR 
A vegetação ciliar se caracteriza por estarem às margens de locais 

úmidos, podem ser nascentes, riachos, córregos, açudes ou lagos e também 

locais que inundam na época das chuvas, ou possuem solos com afloramento 

de água caracterizando nascentes também chamadas Veredas. Esta 
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fitofisionomia encontra-se distribuída sobre as margens dos córregos e nas 

beiras das inúmeras nascentes.  

Podem ser encontrados nessa fitofisionomia o Buriti Mauritia flexuosa, 

Guanandi Calophyllum brasiliense, Amescla Protium heptaphyllum, o Jenipapo 

Genipa americana, Sangra-d’água, Croton urucurana, Pixirica Miconia sp., Falso 

Jaborandi Piper sp., Marmelo Alibertia sp., vários tipos de gramíneas e 

ciperáceas, bem como arbustos em geral. 

Campos inundáveis, cabeceiras de água e margens de córrego foram 

desmatadas completamente para darem lugar a pastagens. Foram calculados, 

aproximadamente, 2.500 hectares de Vegetação Ciliar remanescentes (4,6% da 

área). 

 

3.4.2.3 ANÁLISE DAS FITOFISIONOMIAS  

Em uma visão macro da paisagem da APA, temos a região leste formada 

por planaltos de 500 a 680 m de altitude, com predominância de áreas 

convertidas em pastagens e cultivos de soja, milho e outras culturas. São apenas 

4,2% de remanescentes de florestas estacionais (Cerradão) isolados 

ecologicamente, provavelmente reservas legais das propriedades, e matas de 

campos inundáveis, matas de galeria e brejos, todas as áreas de preservação 

permanente protegendo as diversas nascentes de córregos. 

A região sul é limítrofe com áreas urbanas e indústrias de vários tipos, 

bem como pastagens e plantações monocultoras. O remanescente da paisagem 

original fica dentro da propriedade pertencente a EMBRAPA. Encontram-se 

nascentes da bacia parcialmente protegidas por remanescentes de vegetação 

ciliar. 

Na região central estão escarpas, ou “cuestas” (AB’SÁBER, 1983), que 

de Norte a Sul delimita os planaltos à leste e a planície à oeste. As escarpas são 

os remanescentes de floresta originais mais extensos de toda a APA, 

provavelmente pela dificuldade de acesso. Nas escarpas observa-se vegetação 

mais densa, característica de formação florestal estacional Submontanha. 
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Ao Norte o limite é o córrego Mateira que mais ao oeste passa a ser 

denominado Angico divisa com o município de Jaraguari, região com muitos 

campos de monocultura: milho, soja e pastagens. 

Na região oeste, as altitudes são baixas, entre 300 e 240 m, e aparecem 

os córregos Ceroula e Angico com suas calhas definidas protegidas por mata de 

galeria ou ciliar conforme o local. Nessa região também existem fragmentos de 

Florestas Estacionais isoladas, provavelmente deixados como reserva legais de 

propriedades, matas de galerias e campos inundáveis de nascentes. As 

principais formações vegetais são pastagens e monocultura de soja e milho. 
 

3.4.3 O FOGO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A FAUNA E A FLORA  

É verdade que o fogo esporádico ajuda a manter as fitofisionomias, auxilia 

na dispersão e germinação de sementes de certas espécies e no controle de 

espécies infestantes. Mas o fogo constante e anual incidindo sobre a vegetação, 

como tem acontecido, pode ocasionar o desaparecimento das árvores de grande 

porte e a diminuição significativa do número de espécies. Caso isso ocorra, 

haverá predominância de gramíneas, árvores e arbustos com xilopódio, uma 

espécie de caule subterrâneo.  

A perda de árvores frutíferas que alimentam a fauna e dos locais que 

oferecem abrigo a estes animais são consequências do uso do fogo e muitas 

vezes podem promover a extinção local de várias espécies de vertebrados. 

A Resolução Conjunta SEMAC-IBAMA/MS n. 01, de 8 de agosto de 2014, 

proíbe a queima controlada no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul para o 

Cerrado no período compreendido entre 1º de agosto até 30 de setembro, 

anualmente, e para o Pantanal este período de proibição fica estendido até 31 

de outubro.  

De acordo com o sítio eletrônico oficial do Instituto de Pesquisas Espaciais 

(INPE), a região da APA do Ceroula teve um aumento de 300% em número de 

focos de calor de 2019 até agosto de 2020. Ao analisar a série histórica dos 

últimos 10 anos, verifica-se que não houveram registros tão frequentes como o 
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observado no último ano. A figura 25 mostra a quantidade de focos de calor no 

decorrer desta série histórica na região da APA do Ceroula. 

Figura 25 – Focos de calor registrados no período compreendido entre 2010 a 

agosto de 2020. 

 
      Fonte: INPE, 2020. 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS SOCIOECÔNOMICAS 

3.5.1 ANÁLISE DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 

A análise socioeconômica retrata a realidade social da APA, subsidiando 

a elaboração de políticas públicas que atendam às necessidades da demanda. 

Segundo Graciano & Lehfeld (2010), o estudo socioeconômico existe para 

consolidar e disseminar conhecimentos da realidade de pessoas de um 

determinado perfil “sob a ótica da equidade e justiça social de forma a assegurar 

a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais”. 

O MMA propõe que todos os mecanismos destinados à conservação da 

biodiversidade devem ser planejados e executados observando-se critérios 

socioeconômicos, ecológicos e culturais (CHOMENKO, 2004).  
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A conservação da biodiversidade deve ser um hábito que compreenda 

mudanças fundamentais nos padrões e práticas de desenvolvimento humano, 

principalmente por meio de práticas produtivas integradas e sustentáveis.  

Os desafios do Plano de Manejo para uso sustentável da APA do Ceroula, 

além da caracterização e descrição da fauna, flora e aspectos físicos, também 

compreendem os aspectos culturais e sociais, os sistemas produtivos, os 

ecossistemas, as relações econômicas e humanas, e principalmente o respeito 

às peculiaridades das populações envolvidas.   

Este capítulo tem por objetivo caracterizar o desenvolvimento social, 

cultural, econômico e as perspectivas de qualidade de vida dos habitantes. 

3.5.2 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA APA DO CÓRREGO 
CEROULA 

Nos dias atuais, a população de Campo Grande está estimada em mais 

de 900 mil pessoas com pouco mais de 1,4% na zona rural (IBGE 2020).  

A ocupação econômica na zona rural de Campo Grande segue a 

tendência do Centro-Oeste, destacando-se as seguintes produções: pecuária 

extensiva, extração vegetal e mineral e pouca agricultura. Com a melhoria das 

técnicas de plantio devido às pesquisas regionalizadas, o solo ácido do Cerrado 

deixou de ser um impedimento para o desenvolvimento de culturas de produção 

que substituíram as pastagens tradicionalmente cultivadas (EMBRAPA, 2017). 

A APA do Ceroula localiza-se na zona rural do município e apresenta um 

território tomado por pastagens exóticas e com produção agrícola diversificada, 

como: milho, soja, hortaliças, frutas, leite e derivados, mandioca, abóbora, gado 

confinado, pitaya, piscicultura e outros, sendo responsável por importante fonte 

de emprego e renda para o município (EMBRAPA, 2017). 

Foi povoada inicialmente por fazendeiros, que iniciaram suas atividades 

agropecuárias por volta de 1872, fundação do município de Campo Grande. No 

dia 4 de novembro de 1966, o Decreto n. 59.456 instituiu o primeiro Plano 

Nacional de Reforma Agrária e, em 9 de julho de 1970, foi criado o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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De acordo com o INCRA (2020), a Reforma Agrária consiste em um 

conjunto de medidas conduzidas pelo Poder Público com objetivo de promover 

a distribuição de terras entre trabalhadores rurais mediante alterações no regime 

de posse e uso, atendendo aos princípios de justiça social e aumento da 

produtividade. 

Na APA do Ceroula, a comunidade do INCRA registrado mais antigo é a 

Comunidade Conquista, sendo criado em 1999. Antes dessa Comunidade, que 

se somou a mais 4, existiam na área 2 comunidades rurais tradicionais (quadro 

3) perfazendo um total de 7 áreas loteadas. 

Quadro 3 – Comunidades rurais presentes na APA do Ceroula 

COMUNIDADES NA APA CLASSIFICAÇÃO Nº DE LOTES 

Rizolândia (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 

         Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 
A seguir, apresentamos um breve histórico das comunidades 

(Superintendência do INCRA de Mato Grosso do Sul - Sessão Regional 16 -

SR16), com entrevistas de moradores e artigos publicados sobre o tema. 

Rizolândia (Águão): também conhecida como comunidade do Aguão, 

surgiu a partir da divisão de uma antiga fazenda da família Oliveira Lima e é 

composta por 51 lotes, com média de 9 hectares. Os moradores atuam em 

diversas atividades (horticultura, fruticultura, pecuária leiteira, avicultura, 

agricultura, dentre outros). Com mais de cinco décadas de existência, esta 

comunidade abriga famílias tradicionais da área, possuindo uma escola 
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municipal e um posto de atendimento médico, além de ser atendida pelo serviço 

de coleta de resíduos sólidos oferecido pela concessionária CG Solurb. 

Comunidade do Pontal: oficialmente denominada Santa Cruz do Pontal, 

surgiu no ano 2.000, com o loteamento da fazenda Santa Cruz do Pontal, de 

propriedade de José Fernando Cordeiro, sendo dividida em dois grandes 

loteamentos: um com 28 lotes e outro com 83 lotes. O objetivo inicial era abrigar 

propriedades para lazer e refúgio aos finais de semana, o que acontece, no geral, 

até os dias de hoje. Ainda existem na área empreendimentos para locação de 

espaço para festas e eventos, com destaque a pousada Cabanas do Pontal. 

Conquista: abrange uma área de mais de 1.500 hectares, sendo 

regulamentado em 1999, mas sua ocupação tem início em julho de 2001, com 

65 glebas. Dentre as principais atividades desenvolvidas estão: pecuária leiteira, 

suinocultura, horticultura, fruticultura, agricultura; além de um laticínio chamado 

Di Élia com processamento de 2.000 litros/dia (média), sendo financiado pelo 

programa PROV-PANTANAL, funcionando desde 2008. 

Loteamento Pouso Alegre (Sucuri): tem início em 2010, a partir da 

compra da Fazenda Pouso Alegre pelo Banco da Terra, por meio de sistema de 

financiamento coletivo por 100 famílias interessadas. Cada gleba possui 3,2 

hectares de área útil, mais 2,2 hectares na reserva legal de uso comum. 

Destacam-se atividades como: pecuária leiteira, suinocultura, horticultura, 

fruticultura com ênfase nos cítricos, agricultura em geral, principalmente 

mandioca. A região possui 2 poços profundos que abastecem a comunidade, 

sendo que alguns moradores possuem poços próprios. Essa comunidade possui 

uma associação ativa e atuante, denominada de Associação Sucuri.  

Vale do Sol: tem origem com a aquisição da fazenda São Francisco pelo 

Banco da Terra, sendo composta por 65 lotes, com 4 hectares de terra útil, mais 

2 hectares na reserva legal de uso comum. Nesta comunidade há produção de: 

mandioca, limão, abacaxi, frango caipira e hortaliças. Cada lote possui poço 

próprio para consumo e uso da água.  

A região conhecida como Rincão abriga a comunidade Vale do Sol, além 

das comunidades Só Alegria com 16 lotes, e Beleza Pura com 19 lotes. Estas 
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comunidades surgiram em 2011, pelo financiamento coletivo do Banco da Terra. 

Atualmente não há serviços de saúde, educação e coleta de resíduos sólidos.
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Figura 26 – Mapa com a estrutura fundiária da Apa do Ceroula 
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3.5.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS MORADORES 
LOCAIS E VISÃO DOS MESMOS SOBRE APA DO CEROULA 

a. MORADORES DE PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a 

região que compõe a APA do Ceroula é formada por setores censitários rurais. 

Os dados aqui discutidos são extraídos do Censo do IBGE de 2010 e 

demonstram que existiam na APA 1.656 residentes. Com a projeção de 

crescimento de 1,26% ao ano, calcula-se que haja na área atualmente 1.877 

habitantes, sento 1.051 homens e 825 mulheres. Ainda de acordo com o mesmo 

censo, 55% dos moradores têm entre 30 e 59 anos e 19% acima de 60 anos, 

caracterizando assim, uma população adulta e idosa. Os jovens até 18 anos 

representam 10% da população, e acima de 18 anos, 16%. 

A Figura 27, apresenta o total do rendimento nominal mensal das pessoas 

responsáveis por propriedades (Censo de 2010). A APA é formada por sete 

regiões do setor rural 8, conforme classificação estabelecida pelo Censo IBGE.  

Figura 27 – Total do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis na 
APA Ceroula 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com o IBGE (2010), 600 pessoas que moravam na APA, 

possuíam rendimento economicamente ativa, com renda per capita média de R$ 

1.023,21, sendo R$ 1.023,98 para os residentes do sexo masculino e R$ 

APA Masculino e 
Feminino total

Do sexo 
feminino

Do sexo 
masculino

Moradoras 
em 

domicílios 
particulares 
permanente

s do sexo 
feminino

Moradoras 
em domicílios 

particulares 
permanentes, 

do sexo 
masculino

Moradoras 
em domicílios 

particulares 
permanentes 

total

Região1 101710 6720 94990 6720 94990 101710
Região2 115466 8630 106836 8630 106836 115466
Região3 53320 1670 51650 1670 51650 53320
Região4 110750 7560 103190 7560 103190 110750
Região5 39487 2815 36672 2815 36472 39287
Região5 91592 17089 74503 15489 73903 89392
Região7 31000 2210 28790 2210 28790 31000
Total 543.325,00$ 46.694,00$ 496.631,00$ 45.094,00$ 495.831,00$ 540.925,00$ 
Média das regiões da APA 77.617,86$    6.670,57$    70.947,29$    6.442,00$    70.833,00$    77.275,00$    
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1.015,09 para o sexo feminino. Dentre os responsáveis, 523 eram do sexo 

masculino e 77 do sexo feminino. Os dados ainda mostraram que haviam 

diferentes rendas per capita média entre as regiões (comunidades) da APA.  

Inicialmente foram aplicados 31 questionários virtuais, por meio da 

plataforma Google Forms, e complementados com 173 questionário aplicados 

diretamente em todas as comunidades rurais localizadas na área da APA, 

utilizando-se a metodologia amostragem por conveniência, visto que algumas 

propriedades são destinadas ao lazer (Comunidade do Pontal), e ainda, que 

algumas famílias são proprietárias de mais de um lote.  

A distribuição dos respondentes foi diversificada, com maioria aplicada às 

Comunidades do Sucuri e Santa Cruz do Pontal, com 24% e 20%, 

respectivamente, sendo que no Sucuri foi encontrado o maior número de 

moradores durante a realização da pesquisa.  

 

Figura 28 – Distribuição dos entrevistados pelas comunidades pertencentes a 

APA do Ceroula 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

A distribuição dos moradores entrevistados, em função da faixa etária, 

apresenta idades que variam de 18 a 90 anos, e a maior concentração está entre 
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42 e 66 anos, ratificando o levantamento apresentado pelo IBGE, conforme 

demonstrado anteriormente. Com relação ao gênero, predominam moradores do 

sexo masculino, observando-se que em muitas propriedades visitadas residem 

apenas um casal ou um proprietário do sexo masculino vivendo sozinho. 

Na pesquisa realizada com os moradores, há uma grande variação quanto 

a produtividade de cada propriedade, sendo que 77% dos entrevistados são 

proprietários de pequena área (gleba ou chácara). 

Figura 29 – Perfil das propriedades rurais situadas na região da APA do Ceroula 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

Quanto ao grau de escolaridade, foi identificada diversidade entre os 

entrevistados, abrangendo desde pessoas sem escolaridade (aproximadamente 

4%) até com nível superior completo e pós-graduação (aproximadamente 

8%),conforme apresentado na Figura 30. 
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Figura 30 – Escolaridade dos moradores entrevistados n APA do Ceroula 

 
    Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

Observou-se que nas moradias visitadas pela pesquisa, o número médio 

de moradores é 2,4 pessoas por propriedade, tendo em vista que nas residências 

dos 204 entrevistados residem 501 moradores. 

Com relação à faixa etária dos entrevistados e seus familiares, há uma 

parcela significativa de pessoas entre 41 anos a 71 anos, conforme observado 

no Censo 2010 do IBGE, sendo os jovens minoria entre os residentes. 

A maioria dos entrevistados residem nas propriedades e desenvolvem 

atividades de subsistência, como por exemplo a criação de animais e ou prática 

de atividades agrícolas (Tabela 17).  

Tabela 17 – Atividade desenvolvida nas propriedades visitadas, de acordo com 
levantamento in loco. 

Objetivo da propriedade n % 
Atividade de subsistência com moradia 127 62.25 
Atividade de subsistência sem moradia 23 11.27 

Lazer 20 9.08 

Criação comercial de animais 13 8.40 

Atividades variadas 17 8.33 

Não é proprietário 2 0.58 

Bar 2 0.09 

Total 204 100.00 
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O resultado da entrevista apontou que próximo às propriedades foram 

identificados a presença de córregos, morros e reserva legal, que em algumas 

comunidades é distribuída de forma comunitária. Nota-se também a presença de 

erosão ou voçoroca nas estradas da região no período chuvoso. 

Quantos aos serviços existentes no entorno, 45% identificaram que não 

há serviço próximo; 19% relatam que existem conveniência e comércio; e demais 

citam pousadas, bar, igreja, escola e posto de saúde. 

Em relação à produção existente nas propriedades, destacam-se a 

criação de galinha; cítricos; laticínio e leite e frutas diversas, conforme Figura 31. 

Figura 31 – Produção dos moradores entrevistados 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

Quando questionados sobre a disponibilidade de água para o consumo 

humano, a maioria dos moradores entrevistados informou que a água é 

proveniente de poço artesiano próprio ou da comunidade (173); mina (9); córrego 

(2); água encanada (20). 

Os moradores ainda relataram que a água utilizada no banheiro, na 

maioria das vezes, é destinada para fossa séptica; quando proveniente da 

cozinha ou tanque de lavar roupas, a água é destinada para o solo e plantações. 
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A água destinada para a dessedentação animal provém de poços e minas, além 

de açude e córrego.  

A maioria dos entrevistados (135 pessoas) queimam os resíduos, jogam 

em buraco ou dão outro destino; 33 moradores levam para a cidade; e somente 

20, só jogam em buraco. Apenas em 10 moradias entrevistadas a concessionária 

CG Solurb faz o recolhimento (Rizolândia), sendo que 6 destas fazem a 

segregação. Os moradores ainda informaram que os resíduos dispostos 

irregularmente às margens das estradas na APA são descartados pelos 

visitantes. 

Figura 32 – Resíduos Sólidos descartados incorretamente em margem de 
estrada vicinal na APA do Ceroula 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

Com relação às habitações dos entrevistados, a grande maioria das casas 

(202 entrevistados) é de alvenaria e possuem linha branca completa (geladeira, 

fogão e televisão); foi constatado que todas possuem banheiro e estes estão 

dentro de casa, com o esgoto destinado à fossa séptica.  

Quanto à forma de comunicação mais utilizada pelos entrevistados, foi 

relatado que a maioria das propriedades utilizam o telefone celular e internet. 

Também há propriedades com internet, telefone rural ou por satélite. Ainda 

assim, 26 entrevistados não possuem telecomunicação.  
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A respeito da segurança, de forma geral, os entrevistados informaram que 

se sentem seguros morando e transitando pela APA do Ceroula (74%). Um 

menor percentual relatou ocorrência de furtos, roubos ou de vandalismo nas 

propriedades. Mesmo assim, 24 entrevistados apontaram a necessidade da 

implantação de um posto policial na região. 

Em relação à questão ambiental, a maioria dos moradores entrevistados 

responderam que a APA do Ceroula ainda é um local conservado e bem mantido 

(48%), e 27%, relataram algum tipo de degradação. 

Figura 33 – Percepção do meio ambiente dos moradores da APA do Ceroula 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

Os moradores responderam que há diversidade de animais, com variadas 

aves, felinos e mamíferos do Cerrado brasileiro. A percepção foi positiva em 

relação aos animais silvestres, considerando-os como um atrativo (figura 34). 
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Figura 34 – Animais silvestres visualizados por moradores da APA do 

Ceroula 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
 

Com relação ao conhecimento da propriedade estar inserida em uma Área 

de Proteção Ambiental, a maioria (55%) dos entrevistados relatou que não sabia 

que essa região fazia parte da APA do Ceroula, mesmo 20 anos depois de sua 

criação, o aponta a necessidade de ampliar a divulgação por meio de mídias, 

placas informativas em locais estratégicos e de ações de educação ambiental. 

As pessoas que tinham conhecimento sobre a existência da APA, obtiveram esta 

informação por meio de reuniões ou da internet. 

Sobre a percepção do instrumento de planejamento para a APA do 

Ceroula, 61% dos moradores entrevistados acham que provavelmente vai mudar 

para melhor, 16% percebem que vai ajudar a proteger o meio ambiente, 7% 

acreditam que não vai mudar nada, e 15% não souberam responder. 

As grandes carências apontadas pelos moradores entrevistados são: 

estradas, asfalto, internet, instalação de posto de saúde, escola e posto policial. 

Além de coleta de resíduos sólidos, iluminação e união entre os moradores. 
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b.  MORADORES DE GRANDES PROPRIEDADES DA APA DO 
CEROULA 

O questionário diagnóstico foi aplicado também aos proprietários de 

grandes fazendas, acima de mil hectares, sendo que 4 proprietários 

responderam, retratando o perfil descrito a seguir. 

Com relação à localização, 2 propriedades estão localizadas próximo ao 

Córrego Angico; 1 na região de Rizolândia (Aguão) e 1 próxima ao Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN MS). Destas, 2 fazendas 

produzem soja, 1 possui pecuária extensiva e, a outra pecuária extensiva e 

confinamento de gado. 

As propriedades são bem estruturadas, com casas de alvenaria e 

eletrodomésticos completos, possuem telecomunicação e acesso à internet. 

Dessas propriedades, 3 utilizam poço artesiano e poço raso e 1 utiliza água dos 

córregos para dessedentação dos animais. 

Com relação aos resíduos sólidos gerados, todos os entrevistados 

queimam os resíduos não recicláveis, levando para a cidade os demais resíduos. 

Quando questionados sobre a existência da APA do Ceroula, somente um 

deles possuía conhecimento de que a propriedade estava localizada em uma 

área de proteção ambiental.  

Em relação à percepção do instrumento de planejamento para a APA do 

Ceroula, 2 responderam que vai ajudar a proteger o ambiente, 1 disse que não 

vai mudar nada e o outro acredita que haverá melhora. Questionados a respeito 

dos aspectos ambientais da região, 3 proprietários responderam que não 

possuem conhecimento dos aspectos ambientais da região, o outro respondeu 

que está bem conservado e mantido. 
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Figura 35 – Resíduos sólidos descartados incorretamente em margem de 
estrada vicinal na APA do Ceroula 

 
          Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

Quando questionados sobre a visualização de animais silvestres na 

região, aproximadamente 70% dos visitantes afirmaram terem avistado algumas 

espécies como: anta, lobo-guará, tamanduá, capivara, tatu, cutia, macaco, 

cobras e aves em geral. Alguns responderam que não visualizaram nenhum tipo 

de animal silvestre. 

Em relação à percepção do instrumento de planejamento para a APA do 

Ceroula, a maioria dos entrevistados respondeu que contribuirá para a proteção 

ao meio ambiente. Nota-se que alguns dos visitantes entrevistados pontuaram 

que a experiência tornar-se-á mais agradável (43), outros responderam que não 

haverá mudanças (9) e 8 pessoas disseram que haverá piora na região. 
  



 

 

114 

3.5.4 ANÁLISE DA VISÃO DOS VISITANTES NA APA DO CEROULA 

Com relação aos visitantes que circulam na APA do Ceroula, foi aplicado 

um questionário virtual obtendo 122 respostas. Observa-se que o motivo pelo 

qual os entrevistados estavam na região foi: visita ao Morro do Ernesto (38%), 

visita ao Inferninho e Céuzinho (31%), que são atrativos naturais da região. 

Também foi informado que os visitantes frequentaram festas regionais (1%); 

visitaram parentes que moram na região (5%); outros passaram pelas rodovias 

que cortam a área (14%); e outros estavam a trabalho (11%).  

Figura 36 – Principais locais visitados pelos frequentadores da APA do Ceroula 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
 

Quando questionados sobre a existência da APA do Ceroula, 50% não 

sabiam que estavam na Área de Proteção Ambiental, 38% sabiam e 12% não 

tinham certeza. 

Os resíduos sólidos são um fator importante dentre os aspectos 

ambientais e comportamentos da vida rural, neste contexto foi questionado aos 

visitantes a destinação dos resíduos sólidos após a visitação. Do total de 

entrevistados, a grande maioria (94%) respondeu que retorna à cidade com o 
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seu resíduo gerado. Os demais, responderam que entregam os resíduos para 

os proprietários das áreas visitadas. Porém, as incursões na área mostram o 

contrário, pois são encontrados muitos descartes de resíduos sólidos nas 

estradas de acesso à região. 
 

3.5.5 CARACTERÍSTICAS CULTURAIS 

Entende-se como cultura o conjunto de tradições, crenças e costumes de 

um determinado grupo social, sendo esta repassada através da comunicação ou 

imitação às gerações seguintes. (CUCHE, 2002).  

A APA do Ceroula, na atualidade, não possui comunidades indígenas, e 

na região não se formaram comunidades quilombolas, fato este que justifica suas 

manifestações culturais serem semelhantes às do município de Campo Grande. 

No levantamento de manifestações culturais foram citadas, pelos 

moradores da região, as festas religiosas para Nossa Senhora Aparecida, com 

churrasco e doces nas comunidades Sucuri e Conquista, além de festas juninas 

na região do Rincão (Beleza Pura, Só Alegria e Vale do Sol). Ainda na 

comunidade Sucuri ocorre anualmente uma festa de arrecadação de fundos 

monetários para a Associação. 

Na comunidade do Aguão (Rizolândia) os bailes de salão com 

apresentações de conjuntos musicais ao vivo são tradicionais, principalmente no 

bar do Xibiu. Nesses bailes a cultura de vestimenta sul-mato-grossense que 

consiste em vestir calça jeans, cinto com fivela, boné ou chapéus está presente, 

bem como os ritmos musicais chamamé, vanera, vanerão e xote. 

As cachoeiras do Céuzinho e Inferninho são locais onde ocorrem 

cerimônias religiosas, tanto de batismos cristãos, quanto de rituais das religiões 

de matriz africana. 
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3.5.6 AÇÕES AMBIENTAIS, POLÍTICAS E ESTRUTURAS DE APOIO NA 
APA  
 

a. INFRAESTRUTURAS DISPONÍVEIS NA APA 

Dentre as vias, destacamos o Macroanel, as rodovias estaduais 

asfaltadas: MS-080 (Rodovia José Domingos) e MS-010 (Rodovia Ministro 

Waldir dos Santos Pereira) bem como outras estradas municipais não 

asfaltadas, denominadas de vicinais, que interligam as comunidades existentes 

oferecendo acesso a produção para as propriedades rurais. A estrada municipal 

CG-040 faz a ligação entre a área urbana de Campo Grande e as atrações 

turísticas de maior interesse na área (Inferninho, Céuzinho e Morro do Ernesto). 

A maioria dos moradores apontou como importante a manutenção das estradas 

vicinais. 

Na comunidade do Aguão (Rizolândia) há a Escola Municipal Orlandina 

Oliveira Lima, que oferece a estrutura necessária para o desenvolvimento 

educacional, abrigando aproximadamente 120 alunos cursando o Ensino 

Fundamental I e o Ensino Fundamental II (Censo Escolar de 2019 - Secretaria 

de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul). Lindeira à escola, existe a 

Unidade de Saúde da Família “Manoel Cordeiro” – USF Aguão, atendendo às 

comunidades Rizolândia (Aguão), Sucuri, Conquista e Região do Pontal. São 

oferecidos os atendimentos básicos de saúde, bem como programas de saúde 

familiar. 

As comunidades na região do Rincão (Vale do Sol, Beleza Pura e Só 

Alegria) buscam atendimento básico de saúde e educação na área urbana de 

Campo Grande, principalmente nos parcelamentos Santa Luzia, Vila Nasser e 

Vila Marli. 

A região sul da APA, limítrofe com a Zona Urbana de Campo Grande, é 

atendida nos serviços básicos de saúde, educação, transporte pelos órgãos e 

serviços que se encontram no entorno da APA, na zona industrial de Campo 

Grande (INDUBRASIL) e pelos parcelamentos Popular, Vila Carioca, Jardim 

Itália e Jardim Aeroporto.  
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b. AÇÕES AMBIENTAIS NA REGIÃO DA APA 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da PLANURB em 

parceria com SEMADUR, promoveu em janeiro de 2020 o plantio de mudas 

frutíferas no Comunidade Conquista. Além disso, foi realizado em 2019 o curso 

de combate a incêndios florestais para moradores da APA, consistindo em uma 

capacitação voltada ao combate de incêndio, iniciativa do Comitê Municipal de 

Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos de Campo Grande, 

na Campanha “Diga Não às Queimadas Urbanas”. 

Voluntários, acadêmicos e professores das principais universidades 

públicas e privadas de Campo Grande e Organizações Não Governamentais 

mobilizam-se para coleta de resíduos sólidos na região. Em uma delas, com 

cerca de 200 pessoas (Semana Campo Grande Lixo Zero 2019) foram coletadas 

toneladas de resíduos sólidos na região do Inferninho. 
 

3.5.7 USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL 

A análise da ocupação do território rural da APA do Ceroula, considerou 

o Módulo Fiscal (MF) utilizado pelo CAR (IMASUL, 2020), que consiste numa 

medida em hectares, fixada pelo INCRA em cada município, considerando o tipo 

de produção agropecuária, a renda obtida na produção, outras produções e o 

conceito de propriedade familiar, sendo que essa dimensão pode variar de 

acordo com o município (Lei Federal n. 6.746, de 10 de dezembro de 1979). 

Em complementação, utilizou-se o padrão estabelecido pela Lei Federal 

n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que considera como pequena propriedade 

a área de até 4 módulos fiscais; como média propriedade a área superior a 4 e 

até 15 módulos fiscais. De acordo com o sítio eletrônico oficial do INCRA, grande 

propriedade apresenta área superior a 15 módulos fiscais, e minifúndio, o imóvel 

rural com área inferior a 1 módulo rural. O Estatuto da Terra (Lei Federal n. 4.504, 

de 30 de novembro de 1964) determina que minifúndio consiste em um imóvel 

rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar. 

De acordo com o INCRA, o município de Campo Grande possui seu 

módulo fiscal de 15 hectares. Na análise da ocupação do território rural da APA 
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do Ceroula, temos o total de 493 propriedades, sendo: 314 minifúndios; 82 

pequenas propriedades, 37 médias e 60 grandes propriedades (quadro 4).  

Quadro 4 – Quantidade e área ocupada pelas propriedades na APA do 

Ceroula, Campo Grande MS 

Propriedade Quantidade Área total em ha 
Minifúndio 314 1.554,2 
Pequena  82 2.478,1 
Média 37 4.567,5 
Grande 60 47.221,8 
Total 493 55.821,6 

          Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

As grandes propriedades, que correspondem a 12% do total de 

propriedades, ocupam aproximadamente 84% do território, enquanto os 

minifúndios que são 63,7% das propriedades, ocupando apenas 2% do território. 

Os polígonos do mapa da figura 37 sem a identificação adequada se justificam 

por não estarem catalogados no Cadastro Ambiental Rural e, portanto, não haver 

informação suficiente. 
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Figura 37 – Mapa de propriedades da APA do Córrego Ceroula de acordo com módulos fiscais
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Em 2001, ano de criação da APA do Ceroula, existiam somente as 

comunidades da Rizolândia (Aguão) e do Conquista e 311 propriedades que 

passaram a ser ocupadas e utilizadas para moradia, produção ou lazer. O 

desenvolvimento desta ocupação resultou na geração de insumos, produção e 

resíduos de todos os tipos. O município de Campo Grande aumentou a produção 

de grãos de 2014 a 2018 (Figura 38). 

 

Figura 38 – Aumento da área plantada de milho e soja em Campo Grande - 

MS 

 
Fonte: IBGE 

Sabe-se que atividades realizadas sem o manejo adequado resultam em 

impactos negativos como erosão, assoreamento, esgotamento de recursos 

ambientais, uso de produtos fitossanitários em geral, descartes inadequados de 

resíduos sólidos, desmatamentos e outras atividades impactantes. O uso de 

técnicas sustentáveis de produção, de educação ambiental, capacitações e 

ações conservacionistas podem mitigar os impactos verificados na região. 

 

3.5.8 ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

O desenvolvimento sustentável tem a premissa de suprir as necessidades 

da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 

das futuras gerações, ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos 

para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas para discutir e 

propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a 
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conservação ambiental (WWF, 2020). Com alternativas para o desenvolvimento 

sustentável na APA, observou-se que algumas propriedades nas comunidades 

visitadas fazem reflorestamento das margens dos corpos hídricos, possuem 

curvas de nível e terraços a fim de evitar o carreamento de sedimentos, aumento 

assim a permeabilidade do solo. Essas técnicas devem ser incentivadas por 

meio de programas ambientais, com o objetivo de garantir o desenvolvimento 

sustentável na APA do Ceroula. 

Na APA do Ceroula é encontrada 3 categorias de produtores, classificados 

de acordo com o Módulo Fiscal do INCRA para o município de Campo Grande, 

sendo: 

 grandes produtores – superior a 15 módulos fiscais; 

 médios produtores – superior a 4 e inferior a 15 módulos fiscais; 

 pequenos produtores – inferior a 4 módulos fiscais. 

As propriedades também são enquadradas de acordo com os perfis de 

produção variados, que podem ser: 

 com alta tecnologia e volume de produção elevado por unidade de 

área; 

 com técnicas convencionais de produção para leite e gado; 

 familiares caracterizados por produção em pequena escala e  

geralmente variado devido ao tamanho da área e recursos de 

investimentos limitados.  

 

a. PRODUTORES DE GRANDE E MÉDIO PORTE  

A produção agropecuária brasileira é destaque pela produção em grande 

escala e de qualidade, sendo necessária que sejam adotadas práticas 

sustentáveis para a conservação do meio ambiente, devido aos impactos 

negativos causados ao meio ambiente quando estas atividades são manejadas 

incorretamente.  
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Propõe-se aqui uma política de incentivo para as práticas sustentáveis 

(quadro 5) na APA do Ceroula, práticas essas, sugeridas por Assad et al. 2012 

na cartilha Sustentabilidade no Agronegócio Brasileiro. 
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Quadro 5 – Técnicas sustentáveis para grandes e médios produtores. 
TÉCNICA DESCRIÇÃO DA TÉCNICA BENEFÍCIOS 

AGRICULTURA 

Diagnóstico 
Rápido da 
Estrutura do 
Solo para 
Plantio Direto  

Qualifica a estrutura da camada superficial do 
solo baseado nas condições gerais da gleba 
avaliada, relativas à conservação ou 
degradação do solo e em características 
detectadas visualmente em amostras dos 
primeiros 25 cm do solo e então semear o 
solo sem necessitar revolver, ou seja, sem 
prévia aração ou gradagem leve niveladora. 
(REDE DE PESQUISA SOLO VIVO EM 
CANAL RURAL, 2017) 

Não desestruturar o solo ou deixá-lo descoberto 
e favorecer a identificação de manejos mais 
adequados em longo prazo. 

Rotação de 
Culturas  

Consiste em alternar no tempo, o cultivo de 
espécies vegetais numa determinada área, 
preferencialmente com culturas que 
possuem sistemas radiculares diferentes. 

Cada espécie deixa um efeito residual positivo 
para o solo e para a cultura sucessora. 
(GONÇALVES, 2007) 

Inoculantes 
para a fixação 
biológica de 
nitrogênio 

Processos agrobiológicos naturais que 
ocorrem em associações de plantas com 
bactérias diazotróficas.  

Presença de nitrato, ureia e outros fertilizantes 
nitrogenados no solo. 

PECUÁRIA 

Aumento da 
produtividade 
por hectare 

Planejamento adequado de produção de 
pasto, a partir do uso e conservação do solo, 
manejo adequado da pastagem (adubação de 
implantação e manutenção) e suplementação 
durante o período de seca. 

Manutenção da oferta de pasto o ano todo sem 
prejudicar a engorda.  

Pastejo 
Rotacionado 
ou alternado 

Divisão da pastagem em piquetes nos quais 
o gado possa ser remanejado em períodos 
regulares. 

Sistematização do uso da pastagem e 
manutenção da capacidade produtiva do solo. 

Integração 
lavoura-
pecuária  

Uma estratégia de produção que integra 
culturas anuais e pecuária, no mesmo 
espaço, em consórcio, sucessão ou rotação. 

Melhorar a qualidade do solo e diversificar as 
alternativas de renda na propriedade e 
recuperação de áreas degradadas (PEREIRA et 
al, 2016) 

SILVICULTURA 

Técnicas de 
aumento de 
produtividade 

Preparo do solo, controle da erosão, 
desbaste, desrama, adubação, controle de 
pragas, doenças e plantas invasoras e o 
plantio de materiais melhorados 
geneticamente. 

Cultura serve como corredor ecológico e ainda 
pode ser associada à pecuária em sistemas 
silvipastoris, trazendo bem estar animal e renda 
adicional ao produtor 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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b. PRODUTORES DE PEQUENO PORTE 

As pequenas propriedades pertencentes à mesma família durante muito 

tempo, via de regra, possuem um método de produção atávico e resistem à 

modernização de técnicas (PASQUALOTTO, 2019). Por outro lado, as famílias 

contempladas com o programa de comunidades do INCRA recebem a gleba e 

orientações para a modernização do trabalho de forma orgânica e sustentável 

(INCRA). As técnicas inovadoras de produção agrícola sustentáveis e lucrativas 

são diversas. O quadro 6 apresenta algumas atividades sustentáveis e seus 

benefícios para pequenos produtores. 
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Quadro 6 – Ténicas sustentáveis para pequenos produtores. 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS 

Sistema Agroflorestal  

Uso da terra, em que há 
combinação de espécies 
arbóreas (frutíferas e/ou 
madeireiras) com cultivos 
agrícolas e/ou criação de animais, 
de forma simultânea ou em 
sequência temporal. 

Segundo a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), é uma maneira de garantir 
soberania alimentar e recuperar áreas 
degradadas, por aumentar a diversidade 
de produtos em uma mesma área. 

Hortas orgânicas 

Sistema de plantio de hortas em 
pequena escala sem uso de 
insumos artificiais, que pode 
combinar diferentes produtos ao 
longo do ano para assegurar 
renda mínima mensal. 

Alimentos sem agentes fitossanitários e 
produção racional com acúmulo de 
matéria orgânica. Produto com maior 
preço de comercialização, valorizado 
por alguns nichos de mercado. 

Pecuária leiteira  

A atividade já é comum entre 
pequenos produtores, mas 
precisa se tornar mais 
sustentável, principalmente nos 
aspectos de produção e 
lucratividade. Deve se pautar em 
boas práticas de produção e de 
gestão, incluindo formação e 
manejo de pastagem, nutrição, 
genética e sanidade animal. O 
controle leiteiro também é 
fundamental. 

 A atividade leiteira costuma 
proporcionar renda mensal aos 
produtores. Ao melhorar a produtividade 
do rebanho, a lucratividade aumenta e 
torna-se possível fazer novos 
investimentos no negócio e torna-lo mais 
sustentável em todos os aspectos. 

Apicultura e 
meliponicultura 

Criação de abelha exótica (Apis 
melífera) e de abelhas nativas 
(Meliponídeos). 

Utilização de um serviço ambiental 
gerador de renda e garantia de 
polinização de culturas. Possibilidade de 
aluguel de caixas de abelhas para outros 
produtores agrícolas, como já é feito em 
outros Estados. 

Diversificação das 
atividades 

Produzir itens variados da 
agricultura e pecuária em 
pequenas quantidades. 

Renda durante o ano todo e menor risco 
de mercado. 

Piscicultura 
Criação de peixes com o enfoque 
para a subsistência e lazer. 

Alternativa de proteína para consumo 
familiar e oportunidade de renda 
adicional.  

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Segundo Paulo Roberto Mrtvi (2006) em seu artigo sobre agricultura 
familiar: 
O agricultor familiar tem que enxergar a propriedade como um 
todo e ter noção e praticar anotações de gastos, para saber 
quanto custa o seu produto, noções de mercado para saber a 
hora de vender, proteger as minas, mananciais, com as matas 
ciliares, implantar bosques sombreados e não tecnologia 
isolada, visando apenas um ganho em produtividade. 

A técnicas sustentáveis são uma das formas para os grupos de produtores 

manterem o ciclo da água e seus benefícios para a agricultura; o ciclo do carbono 

e seu papel na mitigação climática; a fertilidade do solo e sua importância na 

produção; e local para habitats seguros e as áreas naturais para manutenção 

dos serviços ambientais locais. Para melhorar a conservação e a preservação, 

os proprietários devem ser organizados em grupos de acordo com suas aptidões 

e vocações, de forma a promover a equidade de produção e conservação. 

 

3.5.9 PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA APA DO CEROULA  

a. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

De acordo com o levantamento realizado pela Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), foi realizada uma classificação simples de impacto ambiental de 

acordo com a Norma Técnica Brasileira (NBR) 14001 (2004), sendo os 

empreendimentos classificados de acordo com: impactos indiretos, de curto 

prazo e reversíveis; e impactos diretos, de longo prazo, irreversíveis e 

cumulativos.  

Das 124 atividades presentes na região da APA do Ceroula, 99 ocasionam 

baixo impacto ambiental, e 25 geram grandes impactos.  

Na APA identificamos 32 empreendimentos, sendo 23 considerados como 

de baixo de impacto e 9 como alto grau de impacto, destacando-se as atividades 

agropecuárias de grande porte e laticínio. Quanto aos empreendimentos 

localizados no entorno da APA do Ceroula, foram identificados 92 

empreendimentos, sendo que 76 atividades foram consideradas de baixo 

impacto e 16 causadores de impactos ambientais de maior intensidade.  
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b. ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal n. 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, define a Avaliação de Impacto Ambiental - AIA como 

instrumento de gestão, que deve ser analisada durante o processo de 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Importante ferramenta 

para identificação dos possíveis impactos ambientais que possam ser gerados, 

possibilitando o monitoramento dos impactos e o desenvolvimento de medidas 

mitigadoras. 

De acordo com a Norma Técnica Brasileira ABNT NBR ISO 14001:2015, 

impacto ambiental é definido como “qualquer alteração causada ao meio 

ambiente ou seus componentes, sejam bióticos ou abióticos, devendo ser 

quantificada e estudada a fim de avaliar as suas consequências”. Os impactos 

podem ser classificados em: diretos ou indiretos; primários ou secundários; de 

curto prazo ou longo prazo; reversíveis ou irreversíveis; cumulativos e sinérgicos. 

Para estudo e futuras tomadas de decisões, os empreendimentos 

apresentados foram classificados em 2 tipos de geração de impactos ambientais:  

1: Empreendimentos com impactos indiretos, de curto prazo e reversíveis; 

2: Empreendimentos com impactos diretos, de longo prazo, irreversíveis 

e cumulativos. 

Dos 124 empreendimentos analisados na APA e em seu entorno, 32 estão 

efetivamente dentro dos limites da APA. O quadro 7 apresenta o tipo de impacto 

que esses empreendimentos causam de acordo com a NBR 14001 (2004) e a 

figura 39 ilustra a localização dos empreendimentos. 
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Quadro 7 – Tipos de empreendimentos e seus impactos ambientais 

sobre a APA do Ceroula 

EMPREENDIMENTOS – CATEGORIAS TIPOS DE IMPACTO 
ENTRETENIMENTO / COMÉRCIO/ HOTEL Indireto, de curto prazo, reversíveis. 

PÚBLICOS Indireto, de curto prazo, reversíveis. 

INDÚSTRIAS Direto, de longo prazo, irreversíveis e 
cumulativo, sinérgico. 

TRANSPORTADORAS / POSTO DE 
GASOLINA 

Direto, de longo prazo, irreversíveis e 
cumulativo, sinérgico. 
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Figura 39 – Empreendimentos existentes na APA e em seu entorno apresentado os respectivos 
impactos causados 
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3.5.10 ATIVIDADES TURÍSTICAS E POTENCIAIS TURÍSTICOS 

a. TURISMO E SEUS SEGMENTOS  

O Turismo é um fenômeno socioeconômico que consiste no 

deslocamento temporário e voluntário de um ou mais indivíduos que, por uma 

complexidade de fatores que envolvem a motivação humana, deslocam-se do 

seu local de residência habitual, gerando múltiplas inter-relações de importância 

cultural, socioeconômica e ecológica entre os núcleos emissores e receptores 

(MOTA, 2001). Considera-se como turista o visitante temporário que permanece 

no mínimo 24 horas (ou um pernoite) no lugar que visita e cujas finalidades de 

viagem podem ser classificadas em: férias, distração, negócios, saúde, estudo, 

religião, esporte, congressos, entre outros. 

De acordo com a motivação do turista, o Turismo é alocado em 

segmentos, dentre estes, pôde-se identificar que a APA do Ceroula apresenta 

potencialidades para o desenvolvimento de Ecoturismo, como por exemplo a 

observação e contemplação de natureza; Turismo de Aventura; Turismo Rural; 

Turismo de Base Comunitária; além de atividades esportivas e de lazer.  

O Ministério do Turismo (2010) define o Ecoturismo como um segmento 

da atividade turística que promove o bem-estar das populações por meio da 

utilização sustentável do patrimônio natural e cultural, incentivando sua 

conservação e buscando a sensibilização ambiental por meio da interpretação 

do ambiente. 

De acordo com MORETTI (2000) o Ecoturismo consiste em provocar e 

satisfazer o desejo de estar em contato com a natureza, explorar o potencial 

turístico visando à conservação e ao desenvolvimento, evitar o impacto negativo 

sobre o meio ambiente, a cultura e a estética. 

Segundo os parâmetros de sustentabilidade, as atividades de observação 

e contemplação da natureza seguem diretrizes conservacionistas, no qual os 

adeptos a esta prática preferem locais com menor interferência humana, visto 

que buscam atividades que causem o mínimo de impactos ambientais. 
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Considerando o quantitativo de praticantes de Observação de Aves, no 

ano de 2018, foram traçadas políticas públicas para o desenvolvimento do 

Turismo, sendo lançada a Rota de Observação de Aves de Campo Grande, fruto 

de construção coletiva baseada em estudos e pesquisas científica, que 

consideram o paisagismo funcional e 8 indicadores, resultando na identificação 

de 30 hotspots (áreas importantes) para a observação de aves no município, 

dentre elas, a APA do Ceroula. 

Diante da abundância de áreas verdes que proporcionam o avistamento 

de aproximadamente 400 espécies no município, além da promoção de eventos 

com esta temática que resultam no fomento do turismo local e conservação do 

meio ambiente, há em tramitação um Projeto de Lei que reconhece o município 

de Campo Grande/MS, como a Capital do Turismo de Observação de Aves. 

Considerando que a APA do Ceroula dispõe de ambiente rural, e seu 

relevo acidentado possibilita a prática de atividades de aventuras e esporte 

radicais, no ano de 2018, foi lançada a Rota de Aventura pelo Município de 

Campo Grande, onde um dos hostspots é a APA do Ceroula. 

O Turismo de Aventura consiste em uma atividade de lazer que ocorre em 

um destino original, exótico, remoto ou selvagem. Tende a ser associada aos 

altos níveis de atividades, especialmente em ambientes ao ar livre, onde os 

praticantes têm a expectativa de enfrentar vários níveis de risco, emoções, 

tranquilidade e desafios pessoais (MILLINGTON, LOCKE e LOCKE, 2001).   

Tendo em vista os riscos que envolvem a prática destas atividades, é 

necessário que os serviços turísticos sejam oferecidos de forma segura, de 

acordo com as normas e padrões de segurança exigidos pela legislação vigente, 

além de atenderem à qualificação e certificação profissional, e o oferecimento de 

equipamentos de proteção individual. 

Em análise a respeito das comunidades existentes na APA, foi identificado 

que há potencialidade para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária 

(TBC), que de acordo com Sansolo & Bursztyn (2009), consiste em um modelo 

alternativo de gestão turística desenvolvido por organizações comunitárias como 

uma alternativa à diversificação econômica a seus sistemas produtivos por meio 
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da administração integral do negócio e de seu território. Como exemplo, pode-

se citar as comunidades Sucuri, Conquista e Pontal. 

Também foi possível identificar a potencialidade para o desenvolvimento 

do Turismo de Experiência, que busca oferecer ao turista experiências locais 

diferenciadas, envolvendo o mesmo com a história, cultura e modo de vida de 

populações tradicionais ou com alguma característica diferenciada. Como 

exemplo, pode-se citar o empreendimento de agroindústria – Laticínio D’Élia, na 

Comunidade Sucuri; e a Chácara Dona Raquel, onde pode-se vivenciar a 

polinização de pitaya. 

Essas modalidades de turismo descritas acima atendem às necessidades 

de conservação tanto da biodiversidade quanto da cultura e história de 

comunidades, além de empoderar os moradores e suas famílias. Ressalta-se 

que os moradores da APA do Ceroula veem o turismo como uma atividade 

benéfica, dede que desenvolvido de forma planejada, monitorada e controlada, 

associado a ações de educação ambiental.  

No tocante às grandes propriedades, foi identificado que apresentam 

potencialidade para o desenvolvimento do Turismo Rural, que de acordo com o 

Ministério do Turismo é composto por um conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade. Mas também, podem tornar-se palco para o 

desenvolvimento do Turismo em Ambiente Rural, que diz respeito às demais 

atividades citadas anteriormente. 

 

b. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TURISMO NAS ESFERAS 
GOVERNAMENTAIS 

Considerando que o turismo é gerador de divisas, oportunidades de 

trabalho e renda, e contribuir para a redução das desigualdades regionais e 

sociais, foi estabelecida a Política Nacional (Lei Federal n. 11.771, de 17 de 

setembro de 2008) e Política Estadual do Turismo de Mato Grosso do Sul (Lei 

Estadual n. 5.224, de 9 de julho de 2018).  
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De acordo com o Ministério do Turismo, o Plano Nacional de Turismo 

consiste em uma ferramenta de planejamento e ação estratégica do governo 

federal, para estruturação e ordenamento da atividade turística, em consonância 

com os princípios da sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e 

político-institucional. Para atender a estes objetivos, o Programa Regional de 

Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), divide o território em Regiões 

Turísticas, sendo que Campo Grande e outros municípios da região central de 

Mato Grosso do Sul, compõe a Região Turística Caminho dos Ipês. Este 

programa propõe a adoção de um modelo de gestão descentralizada, 

incentivando o planejamento dos territórios e o desenvolvimento de atividades 

turísticas sustentáveis, por meio da cooperação mútua entre as Instâncias de 

Governança Regional (IGRs) e o Estado (FUNDTUR 2019). A figura a seguir 

apresenta o mapa de regionalização do Turismo em Mato Grosso do Sul. 

Figura 40 – Mapa de Regionalização do Turismo 2019 

 
Fonte: FUNDTUR, 2019. 
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Buscando criar políticas públicas para o Turismo por meio de um modelo 

de gestão eficiente, sustentável e transparente, em 2017 foi lançado o Plano 

Municipal de Turismo de Campo Grande, onde figuram como eixos principais: 

cultural, gastronômico, rural e ecológico. 

Com base no Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho 

dos Ipês (SEMAGRO, 2018) apresenta-se o quadro 8 de Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças adaptados para a realidade da APA do Ceroula. 

Quadro 8 – Análise SWOT genérica da APA do Ceroula 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

IN
TE

R
N

O
S 

Natureza preservada e conservada, além de 
beleza cênica e biodiversidade, elementos estes 
integrados ao cotidiano dos moradores da APA 

Localização (visto que Campo Grande é um 
destino indutor de desenvolvimento turístico) 

Diversidade cultural 

Conselho Gestor da APA, instituído e com 
participação democrática de moradores locais 

Qualidade de vida  

Proximidade com grandes emissores de turistas 

Ausência de sinalização turística e de acesso  

Ausência informações indicando a existência 
da APA 

Sinalização de vias de acesso insuficientes 

Informalidade e desestruturação da oferta  

Canais de comercialização pouco 
desenvolvidos  

Carência de mão de obra especializada  

Sinal de rede de internet deficitário 

Crescimento dos impactos negativos 

 

 OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

EX
TE

R
N

O
S 

Tendência de busca pelo bem-estar, longevidade, 
saúde e qualidade de vida 

Aumento do interesse por atividades 
desenvolvidas em ambientes naturais, como por 
exemplo, ecoturismo e turismo de aventura 

Incentivo ao desenvolvimento do turismo em 
Unidades de Conservação  

Destaque mundial para o turismo sustentável  

Potencial retomada do crescimento econômico e 
alta do dólar 

Instabilidade política nacional  

Retração econômica e instabilidade do dólar 

Insegurança e ameaça de desemprego  

Redução de incentivos, linhas de financiamento 
e recursos financeiros 

Evolução e aprimoramento de destinos 
semelhantes  

Degradação ambiental  

 

Fonte: SEMAGRO, 2018. Adaptação realizada por Universidade Católica Dom Bosco, 2020 
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c. ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

Existem na região um circuito de quedas d’água e a cachoeira do 

“Céuzinho”, ambas localizadas próximo às ruínas da primeira Usina Hidrelétrica 

de Campo Grande (ARCA), criada na década de 1920 (figura 41). Sendo assim, 

estes locais podem ser considerados atrativos com potencialidade turística. 

Destaca-se que a cachoeira do “Inferninho” possui um salto de 

aproximadamente 30 metros, apresentando características que favorecem a 

prática de atividades em ambientes naturais e esportes radicais, como por 

exemplo, a prática do rapel, caminhadas e escaladas. Além da população 

campo-grandense, também fazem uso do local corporações militares, para 

realização de seus treinamentos, já que possibilita o enfrentamento de 

adversidades necessárias para aquisição de aptidão física para as respectivas 

funções.  

Nota-se que os nomes dos córregos da região trazem algumas 

peculiaridades, que não diferente daqueles do perímetro urbano, também 

carregam lendas em suas nomenclaturas, assim destacam-se as seguintes 

estórias populares: 

 Córrego Ceroula: os viajantes que passavam pela região banhavam-se 

no córrego, estendendo suas roupas às margens, onde as águas 

carregavam suas ceroulas (figura 42). 

 Cachoeira do Inferninho: por se tratar de um local onde cadáveres eram 

jogados, a cachoeira foi batizada com o nome de Inferninho (figura 43). 

 Cachoeira do Céuzinho: a cachoeira foi assim batizada em homenagem 

às cerimônias religiosas, de batismo evangélico, que aconteciam no local 

na década de 1990 (figura 44). 
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Figura 41 – Primeira Usina Hidrelétrica de 
Campo Grande 

 

Figura 42 – Córrego Ceroula 

 

Figura 43 – Cachoeira do Inferninho 

 

Figura 44 – Cachoeira do Céuzinho 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

Existem empresas de turismo que atuam na APA e oferecem atividades 

diversificadas, como por exemplo, estâncias que oferecem day use, pousadas 

rurais, pesque-pague, turismo de aventura, ecoturismo, observação e 

contemplação da natureza, esportes radicais, cavalgadas dentre outras 

(Quadro  9). 

 



 

 

137 

Quadro 9 – Estabelecimentos turístico na região da APA do Ceroula 

ATIVIDADE 
TURÍSTICA DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Pousada Rural 
Cabanas do 
Pontal  

Day use, hospedagem, restaurante, arvorismo, 
tirolesa, passeio a cavalo, passeio de charrete, 
piscinas, parque infantil 

Rodovia MS 080, Km 20, 
s/n Loteamento 
Santa Cruz do Pontal - 
Saída para Rochedo 

Chácara Seitoku  Pesque e pague, paisagem aprazível, espaço para 
reunião e restaurante  Saída para Rochedinho 

Estância 
Malhete  

Restaurante, pesque e pague, futebol, camping, 
redário, churrasqueiras e sinuca 

Acesso pela MS 010 - 
Saída para Rochedinho 

Estância Vovô 
Dedê  

Day use, hospedagem, trilhas, pesque e pague, 
redário, campo de vôlei 
e futebol, cavalgada, comida caseira e área de 
camping 

MS 080, Zona Rural - 
Saída para Rochedo 

Morro do 
Ernesto 

Caminhada, ciclismo, mirante, cachoeira, 
contemplação de paisagens. Rodovia CG 040 km 18 

JXO Trilha do 
Agrião 

Pista para Montain Bike e aluguel de quiosques, 
Cachoeira 

Mini Anel entre MS 080 e 
MS 010  

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco 

A APA é detentora de inquestionável beleza cênica e apresenta 

potencialidade para o desenvolvimento de atividades turísticas, que podem 

tornar-se um atrativo turístico, desde que estruturadas e organizadas de forma 

sustentável. Porém, pôde-se verificar que alguns locais que apresentam 

potencialidade turística são explorados de maneira informal (Quadro 10). 
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Quadro 10 – Potenciais turísticos na região do APA do Ceroula 
POTENCIAL 
TURÍTICO 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Cachoeira do 
Inferninho 

Local com cachoeira e trilhas, onde é 
realizado rapel, propício para 
contemplação da natureza e observação 
de aves 

Rodovia CG 040, antiga 
estrada para Rochedo Km 3 

Cachoeira do 
Céuzinho 

Local com cachoeira e trilhas, propício 
para contemplação da natureza e 
observação de aves 

Ligação entre as rodovias MS 
080 e MS 010 

Chácara da Dona 
Raquel 

Turismo de Experiência, onde o visitante 
pode participar da rotina da propriedade, 
principalmente na polinização de flores de 
pytaia 

Rotatória MS 080 

Comunidades do 
INCRA e do Banco da 
Terra 

Turismo de Base Comunitária e de 
Experiência 

Comunidade Conquista, Sucuri, 
Vale do Sol, Beleza Pura e Só 
Alegria 

Comunidade 
Rizolândia (Aguão) 

Turismo de Base Comunitária, 
Experiência e festas regionais 

Rodovia MS 080 Km 24 

Trilha da Usina 
Abandonada (Campo 
Grande) 

Possui cerca de 5 km de extensão e 4 
cachoeiras. Além do contato com a 
natureza tem valor histórico, pois abriga a 
primeira usina hidrelétrica da Capital. A 
trilha inclui escalada e travessia do 
Córrego Ceroula 

Acesso pela rodovia MS 080  

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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Figura 45 – Cachoeira Região do Céuzinho 

 

Figura 46 – Cachoeira da Escada (Morro do Ernesto) 

 

Figura 47 – Cachoeira do Inferninho 

 

Figura 48 – Morro do Ernesto 

 

  Fonte: UCDB  

Pode-se verificar que os visitantes realizam as atividades de forma 

autônoma ou por meio de empresas especializadas. Além das atividades 

turísticas descritas acima, é notável o uso da área para prática de ciclismo, voos 

de parapente, corridas, rapel, caminhada de curta e longa duração, turismo de 

contemplação e observação de biodiversidade, além de atividades de lazer 

(Figuras 49 a 52).  
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Figura 49 – Turismo de contemplação. 

 
       Fonte: Sopa de Pedra Ecoturismo  Fonte: Sopa de Pedra Ecoturismo 

 
Figura 51 – Observação de aves. 

 
        Fonte: Instituto Mamede 

 
Figura 52 – Prática de ciclismo. 

 
         Fonte: UCDB 

 

Levando-se em consideração que a APA tem como objetivo o 

desenvolvimento de atividades sustentáveis, que harmonizem o crescimento 

econômico com a promoção da igualdade social e preservação do patrimônio 

natural, garantindo que as necessidades das atuais gerações sejam satisfeitas 

sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras, o 

Turismo surge como uma alternativa à diversificação econômica local. 

A figura 53 traz informações sobre pontos com potenciais turísticos 

econômicos e produtivos da APA do Ceroula.

Figura 50 – Caminhada. 
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Figura 53 – Mapa com informações econômicas, turísticas e produtivas da APA do Ceroula 
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Considerando que a APA do Ceroula encontra-se a cerca de 4 km do 

Parque Estadual Matas do Segredo (PEMS), pode se integrar turisticamente com 

as atividades desenvolvidas pelo PEMS e figurar como um importante corredor 

de biodiversidade, visto que a referida Unidade de Conservação Estadual é de 

Proteção Integral, e possui 177,88 hectares, tendo como objetivo principal a 

preservação de ecossistemas do Cerrado, flora e fauna, as nascentes do 

Córrego Segredo, a valorização do patrimônio paisagístico e cultural da região, 

objetivando sua utilização para fins de pesquisa científica, educação ambiental, 

recreação e turismo em contato com a natureza. 

Com a implantação da Rota Bioceânica, Campo Grande deve tornar-se o 

HuB turístico e logístico, atraindo turistas internacionais por meio do corredor 

bioceânico, cujo aumento do fluxo turístico está estimado em 30% após a 

construção da ponte sobre o Rio Paraguai. Desta forma, é necessário criar e 

fortalecer os atrativos turísticos que atendam esta demanda.  

 

d. DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
TURISMO 

A paisagem é um recurso turístico por excelência, e elemento essencial 

para a caracterização do segmento, pois os locais preservados ou conservados 

compõem a motivação dos turistas. Assim, a conciliação do desenvolvimento 

econômico com o uso dos recursos naturais, deve assegurar a sustentabilidade 

dos ecossistemas em suas variáveis físicas, bióticas, socioculturais e 

econômicas. Desta forma, a utilização de instrumentos de planejamento e gestão 

como por exemplo, o zoneamento, o licenciamento ambiental, a gestão 

ambiental, controle da capacidade de carga, dentre outros, são de extrema 

importância para a conservação do patrimônio natural. 

De acordo com o Ministério do Turismo, o zoneamento da APA consiste 

em um conjunto de regras para o uso e ocupação racional do solo, empregado 

principalmente para ordenamento adequado para atividades em zonas, a partir 

das especificidades indicadas em estudos científicos.  
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A Gestão Ambiental identifica e analisa a potencialidade dos recursos 

naturais existentes e suas condições de conservação, além de traça estratégias 

por meio do planejamento, organização, monitoramento e controle, para que a 

atividade seja desenvolvida de forma sustentável. O controle da capacidade de 

carga ou suporte, consiste em uma estratégia de manejo dos impactos da 

visitação para garantir a manutenção e a viabilidade do segmento. 

De acordo com o disposto na Resolução CONAMA Nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997, o Licenciamento Ambiental é um procedimento 

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que 

utilizam recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 

ou possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais, 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso. 

Para o desenvolvimento de atividades turísticas, é necessário a 

implantação de infraestrutura, serviços e equipamentos turísticos que 

proporcionem segurança e qualidade ao produto turístico, como por exemplo, 

sinalização turística, acessibilidade, sistema de coleta e tratamento de resíduos, 

dentre outros. Nesse sentido, qualquer intervenção deve observar o meio físico, 

além dos fatores biológicos e culturais, e a partir então priorizar a utilização de 

elementos que expressem e fortaleçam a identidade e elementos locais, de 

forma a causar o mínimo de alteração possível no meio ambiente. 

Como forma de incentivar a visitação em Unidades de Conservação, o 

ICMBio apresenta diretrizes que estabelecem linhas orientadoras a serem 

observadas e adotadas nas ações de planejamento, gestão, implementação e 

prática de atividades turísticas em Unidades de Conservação. Onde a visitação 

deve ser cuidadosamente planejada para que a UC cumpra os objetivos de sua 

criação, além de figurar como uma ferramenta de sensibilização sobre a 

importância da conservação da biodiversidade e como um vetor de 

desenvolvimento local e regional. 
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3.6 SITUAÇÃO ATUAL DE GESTÃO DA UNIDADE 

Conforme disposto no Decreto n. 13.522, de 18 de maio de 20218, a Área 

de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula é atualmente gerida pela 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB). 

A PLANURB foi criada por meio da Lei n. 3.183, de 22 de agosto de 1995, 

e alterada pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017. É um órgão da 

administração indireta da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e tem a 

finalidade de formular e revisar a política urbana de Campo Grande e seu plano 

diretor, apoiando tecnicamente as ações da administração municipal nas 

questões ligadas ao planejamento físico-territorial e de meio ambiente do 

Município, por meio de uma gestão democrática e participativa (PLANURB, 

2020). 

De acordo com o art. 33, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, dentre 

as funções que competem à PLANURB, citamos: 
Art. 33 [...] 

I – a formulação da política ambiental no Município, objetivando 

assegurar e promover a proteção, a conservação e a melhoria da 

qualidade de vida da população; 

II – a coleta, a sistematização e a divulgação de informações sociais, 

econômicas, estatísticas, geográficas, cartográficas, de infraestrutura e 

demais informes relativos ao Município;  

IV – a formulação e a operacionalização das políticas de educação 

ambiental, a promoção de cursos e seminários e a realização de estudos 

e pesquisas socioeconômicas, científicas, tecnológicas, ambientais e 

urbanísticas de interesse do Município;  

V – a formulação das diretrizes para o ordenamento do uso e ocupação 

do solo e a proposição de programas e projetos ambientais e 

urbanísticos para apreciação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Urbanização – CMDU e do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente - CMMA;  

VII – a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 

deslocamentos de pessoas e de cargas, para formulação de políticas e 

desenvolvimento de projetos;  
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IX – o planejamento e a proposição de ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável do Município, nas dimensões 

socioeconômicas, habitacionais, transporte e mobilidade urbana, meio 

ambiente e do patrimônio histórico-cultural-paisagístico; 

XII – o monitoramento das medidas de concretização do Plano Diretor 

de Campo Grande e a formulação da implementação da política de 

desenvolvimento sustentável, objetivando a integração dos diversos 

programas e projetos setoriais e a dinamização da ação governamental 

(CAMPO GRANDE, 2017). 

Em sua estrutura, a PLANURB possui uma diretoria voltada para os 

assuntos relacionados ao meio ambiente, denominada de Diretoria de 

Planejamento Ambiental. Segundo o disposto no Regimento Interno da 

PLANURB, aprovado por meio do Decreto n. 13.252, de 22 de agosto de 2017, 

compete a essa Diretoria: 
Art. 26 [...] 

I – formular, orientar e acompanhar a execução das políticas e diretrizes 

ambientais no âmbito municipal, em consonância com a legislação 

estadual e federal, e com as políticas setoriais municipais; 

II – incentivar, promover e executar pesquisas, estudos, inclusive 

estabelecendo parcerias para a realização de levantamentos técnicos e 

monitoramento visando à manutenção da qualidade e à quantidade dos 

recursos ambientais; 

III – supervisionar, monitorar e acompanhar as ações relativas ao meio 

ambiente, visando à compatibilização do desenvolvimento econômico e 

social com a preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 

ecológico; 

IV – acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (CMMA) e do Comitê de Meio Ambiente da PLANURB, 

fornecendo subsídios técnicos para as discussões e tomadas de 

decisão; 

V – estimular, subsidiar, monitorar e/ou gerenciar a execução de 

convênios e contratos, programas, projetos e ações voltados à proteção, 

à manutenção, à recuperação e ao uso dos recursos naturais do meio 

urbano e rural; 
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VI – participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária no que tange à política ambiental; 

VII – articular-se com entidades públicas e privadas para a obtenção de 

recursos necessários e de apoio técnico especializado, para a execução 

de planos, programas, projetos e ações relativos à recuperação, à 

melhoria e à preservação do meio ambiente; 

VIII – executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 

competência (CAMPO GRANDE, 2017). 

A efetivação da elaboração, atualização ou revisão dos instrumentos de 

gestão das Unidades de Conservação, de acordo com a supracitada legislação, 

é de responsabilidade do Setor de Preservação do Patrimônio Natural, 

diretamente subordinado à Divisão de Meio Ambiente (DIMA), ao qual compete 

ainda: acompanhar os planos, programas, projetos e ações desenvolvidos nas 

UCs no Município de Campo Grande; e, cadastrar as UCs, documentos de 

gestão dos componentes das UCs e de terras indígenas, seus planos e relatórios 

anuais no ICMS Ecológico no IMASUL, bem como apresentar as planilhas de 

cálculo dos índices ambientais desenvolvidas junto aos órgãos municipais afins. 

Atualmente, a gestão das UCs municipais é realizada por uma equipe 

multidisciplinar, composta por 14 (quatorze) profissionais das áreas de 

engenharia, arquitetura, biologia, jurídicas e de turismo. As atividades são 

desenvolvidas na sede da PLANURB e nas comunidades existentes na APA do 

Ceroula, possuindo para tanto, todos os equipamentos necessários a efetivação 

dos trabalhos. 

À PLANURB também cabe presidir o Conselho Gestor da UC, que 

encontra-se ativo, de acordo com as documentações disponíveis no sítio 

eletrônico da Agência. 

O conselho gestor tem como função auxiliar o gestor da UC na sua gestão, 

e integrá-la à população e às ações realizadas em seu entorno. Deve ter a 

representação de órgãos públicos, tanto da área ambiental, como de áreas afins 

(pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, 

arquitetura, arqueologia e povos indígenas e comunidades agrícolas); e, da 

sociedade civil, como a população residente e do entorno, população tradicional, 
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povos indígenas, proprietários de imóveis no interior da UC, trabalhadores e 

setor privado atuantes na região, comunidade científica e organizações não-

governamentais com atuação comprovada na região.  

De acordo com o SNUC (2000), aos Conselhos Gestores compete: 

 Elaborar e revisar o seu regimento interno, definindo suas regras de 

funcionamento; 

 Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de 

Manejo da UC, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 

 Buscar a integração da UC com as demais unidades e espaços 

territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 

 Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos 

segmentos sociais relacionados com a unidade; 

 Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual 

elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade 

de conservação; 

 Opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de 

conselho deliberativo; 

 Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de 

impacto na unidade de conservação; 

 Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 

relação com a população do entorno ou do interior da unidade, 

conforme o caso. 

O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA do Ceroula foi criado por meio da Lei n. 13.522, de 18 de maio 

de 2018, como órgão de caráter consultivo, propositivo e de assessoramento do 

Poder Executivo Municipal. O art. 2º, da supracitada legislação, estabelece que 

compete ao Conselho Gestor a: 
Art. 2ª [...] 

I – realizar a revisão do seu regimento, no prazo de até 90 (noventa) 

dias, contados da data de publicação deste Decreto; 
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II – fomentar e acompanhar a elaboração, implementação e/ou revisão 

do Plano de Manejo da APA, quando couber, garantido o seu caráter 

participativo; 

III – buscar a integração da APA com as demais unidades e espaços 

territoriais, especialmente protegidos no Município de Campo Grande – 

MS, e com o seu entorno; 

IV – compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 

relacionados com a APA; 

V – avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual, 

elaborado pelo Órgão Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FMMA); 

VI – propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 

relação com a população do entorno ou do interior da unidade; 

VII – zelar pela transparência da gestão e tomada de decisões que 

atentem a APA; 

VIII – realizar avaliações contínuas dos resultados alcançados e propor 

alterações quanto aos programas e projetos desenvolvidos na APA do 

Ceroula; 

IX – executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 

competência, fixadas por legislação. 

Atualmente, o Conselho Gestor é composto por 15 (quinze) conselheiros 

titulares e igual número de suplentes, que representam as seguintes instituições: 

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 da Comunidade 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. 
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3.7 ANÁLISE INTEGRADA DA APA DO CEROULA 

A análise integrada da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA do Ceroula visa correlacionar o seu território com a contexto 

estadual, identificando as Unidades de Conservação inseridas próximo a sua 

área, bem como as demais Unidades de Conservação localizadas no Estado do 

Mato Grosso do Sul, e sua relação de conectividade. 

Este item foi produzido a partir dos dados primários adquiridos quando 

dos levantamentos de campo na área objeto, bem como por meio de 

levantamentos bibliográficos obtidos dos sítios oficiais, municiais estaduais e/ou 

federais, e documentos técnicos publicizados. 

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

instituída em 2001 pelo Poder Público Municipal, encontra-se inserida na zona 

rural de Campo Grande/MS, mais precisamente na porção norte da cidade, tendo 

como municípios limítrofes: Rochedo, Terenos e Jaraguari. 

O município de Campo Grande/MS, Capital do Estado de Mato Grosso do 

Sul, possui um território de 8.082,97 km² e área urbana de 35.941,08 hectares, 

estando localizado geograficamente na porção central do Estado, ocupando 

2,26% da área total do Estado. Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010), 

atingiu um total de 786.797 pessoas em 2010. 

Atualmente possui instituídas seis Unidades de Conservação em seu 

território, sendo: três de Gestão Municipal – Área de Proteção Ambiental dos 

Mananciais do Córrego Guariroba (APA Guariroba), Área de Proteção Ambiental 

da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula) e a Área de Proteção Ambiental 

do Manancial do Córrego Lajeado (APA Lajeado); duas de Gestão Estadual – 

Parque Estadual Matas do Segredo (PEMS) e Parque Estadual do Prosa (PEP); 

e, uma de Gestão Federal, denominada Reserva Particular do Patrimônio 

Natural da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (RNNP UFMS).  

Distante 74km da capital do Estado de Mato Grosso do Sul, o município 

de Rochedo encontra-se situado no Centro Norte de Mato Grosso do Sul. De 

acordo com o sítio oficial da Prefeitura Municipal de Rochedo, o município possui 
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atualmente uma população total de 5.252 habitantes, e uma economia voltada 

ao agronegócio.  

Em pesquisas desenvolvidas quando da elaboração do Encarte 2 – 

Análise da APA no Contexto Regional, não foram encontradas informações que 

remontam da existência de Unidades de Conservação instituídas e ou 

cadastradas no CEUC | IMASUL. 

Já o município de Terenos, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia (IBGE), possui área territorial de 2.845,723 km², e uma população 

estimada em 22.269 pessoas (2020). Entre os anos de 2010-2014, ficou entre 

os municípios com maiores médias de crescimento populacional do Estado 

(IMASUL, 2015). 

De acordo com o Sistema Iterativo de Suporte ao Licenciamento 

Ambiental (SISLA) do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul 

(IMASUL), o município de Terenos possui instituídas duas Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável e duas Reservas Particular do Patrimônio 

Natural.  

Uma dessas UC é denominada de Área de Proteção Ambiental do 

Córrego Ceroula e Piraputanga, instituída por meio do Decreto n. 1.831, de 2005, 

possui área total de 44.012,51 hectares. A referida unidade encontra-se 

adjacente a APA do Ceroula, objeto deste estudo. 

Por fim, quanto aos municípios limítrofes à APA do Ceroula, citamos 

Jaraguari, que atualmente possui área de aproximadamente 2.913 km², e uma 

população estimada em 7.625 habitantes. No que concerne as UCs 

estabelecidas no município, o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de 

Mato Grosso do Sul – Primeira Aproximação (IMASUL, 2009) apresenta a 

existência de duas UCs, denominadas de Monumento Natural Campo Alegre e 

Monumento Natural Serra do Bonfim, com área de 3.597 hectares e 1.220 

hectares, respectivamente. No entanto, no sítio oficial do Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), não constam registradas as 

supracitadas Unidades de Conservação. 
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Diante do exposto, e utilizando-se da análise FOFA (Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), que é uma das ferramentas utilizadas 

para mapear os fatores internos e externos de um projeto, possibilitando assim 

tomar decisões sobre os itens apresentados (OLIVEIRA, 2014), o Quadro 11 

apresenta a análise integrada da APA do Ceroula, considerando os fatores 

internos e externos que podem influenciar de forma positiva ou negativa à UC.  

Quadro 11 – Matriz FOFA da APA do Ceroula 

FORÇAS  FRAQUEZAS 

 Biodiversidade nativa remanescente  

 Recursos naturais 

 Localização estratégica  

 Presença de recursos hídricos  

 Beleza cênica 

 Existência de espécies endêmicas do 

bioma na APA 

 Capacidade de geração de renda, 

por meio dos recursos ambientais 

 Qualidade de vida 

 Integração com outros destinos 

dentro do Estado 

 Produção de produtos agropecuários  

 Atividades turísticas e esportivas 

 Conectividade com outro bioma 

 Acessibilidade viária  

 Grande potencial para 

desenvolvimento de pesquisas e 

estudos 

 Desenvolvimento de atividades 

turísticas e esportivas sem regramento 

 Proximidade da área urbana 

 Ausência de planejamento de uso do 

território 

 Coleta de resíduos 

 Descarte inadequado de resíduos 

sólidos  

 Divulgação de informações referentes 

a APA  

 Pouca sinalização viária 

 Baixa cobertura de rede de 

telecomunicação  

 Informalidade das atividades 

comerciais 

 Canais de comercialização  

 Focos de calor (incêndios) 

 Baixa cobertura de assistência técnica 

rural 

 Equipamentos públicos comunitários 

 



 

 

152 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

 Assoreamento 

 Poluição ambiental 

 Degradação de habitats 

 Manejo inadequado dos recursos 

naturais 

 Atividades turísticas e esportivas sem 

regulamentação 

 Descarte irregular de resíduos 

sólidos nas vias de acesso 

 Instabilidade econômica  

 Segurança Pública 

 Ausência de política pública 

integrada e transversal  

 Ecoturismo 

 Rota turística 

 Atividades esportivas 

 Lazer e recreação 

 Ensino, pesquisa e extensão 

 Proximidade com instituições de 

ensino e pesquisa 

 Conservação da biodiversidade 

 Educação Ambiental 

 Geração de emprego e renda para 

comunidade local 

 Cooperativismo e parcerias 

 Legislação ambiental 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco (2020) 

Referente as Unidades de Conservação instituídas e localizadas no 

Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o disposto no sítio oficial do 

IMASUL, atualmente existem estabelecidos um total de 124 (cento e vinte e 

quatro) UCs, sendo:  

 31 (trinta e uma) UC’s classificadas como Parques Nacionais, 

Parques e Monumentos Naturais Estaduais, Parques, Monumentos 

Naturais, Estação Ecológica, Refúgios de Vida Silvestre e Reserva 

Biológica;  

 53 (cinquenta e três) Reservas Particulares de Patrimônio Particular 

(RPPN) estaduais e federais; e  

 40 (quarenta) Áreas de Proteção Ambiental (APA) municipais, 

estaduais e federal. 
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Na sequência são apresentadas as informações referentes a UCs 

inseridas no município, de acordo com o divulgado pelo Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). 
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Tabela 18 - Unidades de conservação de Proteção Integral no MS 

Grupo de Proteção Integral Quantidade Área (ha) 

Parques Nacionais 3 92.886,59 

Parques e Monumentos Naturais Estaduais 7 182.876,19 

Parques, Monumentos Naturais, Estação Ecológica, Refúgios de Vida 
Silvestre e Reserva Biológica Municipais 21 50.754,93 

Total  31 326.517,71 

        Fonte: Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2020. 

Tabela 19 - Reserva Particular do Patrimônio Natural no MS 

RPPNs Quantidade Área (ha) 

RPPN Federal 12 81.234,30 

RPPN Estadual 41 65.632,79 

 Total 53 146.867,09 

        Fonte: Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2020. 
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Tabela 20 - Área de Proteção Ambiental no MS 

Grupo Uso Sustentável Quantidade Área (ha) 

APA Federal 1 713.370,43 

APA’s Estaduais 2 25.548,50 

APA’s Municipais 37 4.330.217,54 

Total 40 5.069.136,46 

          Fonte: Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2020. 
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Figura 54 - Unidades de Conservação no Estado de Mato Grosso do Sul 

Fonte: Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2020. 

Conforme demonstrado na Figura 54, pode-se observar que existem dois 

pontos de concentração das Unidades de Conservação no Estado, sendo uma 

na porção nordeste e outra na porção sul.  

Diante do exposto, pode-se observar que as UCs inseridas nos municípios 

localizados na região central do Estado (Campo Grande, Terenos e Ribas do Rio 

Pardo), se apresentam como um importante fragmento de conexão, 

estabelecendo conectividade com as demais áreas protegidas, e caracterizando-

se como corredores de biodiversidade. 
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Assim sendo, a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – 

APA do Ceroula está estrategicamente localizada no centro do Estado, 

estabelecendo uma importante conexão com a fitofisionomia do pantanal e com 

as demais Unidades de Conservação. 

Seu posicionamento estratégico compatibiliza a conservação da 

biodiversidade e dos recursos naturais com o desenvolvimento econômico e 

regional, bem como pode mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas 

com a ligação entre diferentes áreas, visando proporcionar o deslocamento de 

animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal.  

 

4. PLANEJAMENTO DA UC 

4.1 MISSÃO E VISÃO DE FUTURO 

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

Ceroula. 
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4.1.1 MISSÃO 

A missão da elaboração e publicação do Plano de Manejo da APA do 

Ceroula está baseada em direcionar, desenvolver e monitorar a gestão 

participativa da Unidade de Conservação, visando garantir a proteção, a 

preservação e a conservação dos serviços ambientais, bem como o 

desenvolvimento humano sustentável. 

4.1.2 VISÃO 

Ser reconhecida em âmbito municipal, estadual e federal como referência 

de manejo de Unidade de Conservação, bem como um instrumento de tomada 

de decisão pelos órgãos competentes. 

 

4.2  OBJETIVOS 

Para o estabelecimento dos objetivos específicos de manejo da APA do 

Ceroula foram consideradas as legislações federais, estaduais e municipais que 

concernem à temática de Unidades de Conservação, ainda, a legislação de 

instituição da supracitada área, e suas finalidades; bem como, as informações 

coletadas e tratadas neste estudo, referente aos fatores bióticos, abióticos e 

socioeconômicos. 

O Plano de Manejo da APA do Ceroula aborda as características 

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

desenvolvimento sustentável e manejo adequado dos recursos naturais, 

identificando as potencialidades e as fragilidades existentes em seu território, 

conforme apresenta: 

 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; 
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 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; e, 

 Disponibilizar informações sobre a APA do Ceroula, alcançando uma 

comunicação eficiente com a população. 

 

4.3  ZONEAMENTO 

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 na 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 55 – Zoneamento Ambiental 
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4.3.1 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 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. 

 

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). 

Os 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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4.3.2 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 (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. 

 

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 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. 
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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). 

 

4.3.3 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 para o plantio, ou ainda, como auxílio ou 

facilitação da colheita, no caso específico da cana-de-açúcar. 



 

 

165 

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 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. 

 

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. 

 

4.3.4 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. 
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NORMAS E DIRETRIZES  

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. 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; 
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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. 

 

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. 

 

4.3.5 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 contiguas 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”.  
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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 

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 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 
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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. 

 

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; 
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4.4 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 observados ainda as 

experiências realizadas nas demais Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

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 

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, do 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 Ambientais objetiva a operacionalização do 

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

manejo do território. 

Na sequência serão apresentados os Programas Ambientais propostos. 

 

4.4.1 PROGRAMA 1 – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
GESTÃO PARTICIPATIVA 

O Programa de Cooperação Técnica e Gestão Participativa visa promover 

a gestão participativa por meio do Conselho Gestor da Unidade de Conservação 

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

reunindo representantes de órgãos e entidades públicas, municipal, estadual e 

federal; usuários do território; colegiados e sociedade civil organizada; e, 

instituições de ensino, pesquisa e extensão. 
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OBJETIVO 

Tem como 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).  

DIRETRIZES 

 Garantir a participação democrática no planejamento e gestão da 

APA; 

 Fortalecer a relação institucional entre os agentes envolvidos; 

 Publicizar as ações pertinentes à APA, bem como as desenvolvidas 

pelo Conselho Gestor da UC. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Neste programa deverão ser executadas ações que visem à 

administração, organização e controle da UC, pelo Órgão Gestor e Conselho 

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 planejado e realizado. 

Deverão ser fomentadas ações voltadas à capacitação da equipe técnica 

responsável pela gestão da UC, bem como de seu Conselho Gestor, com a 

promoção de apresentações, palestras, cursos, seminários e outros eventos. 

As ações propostas pelo P1 deverão ser monitoradas 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.  

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 
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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: 

 Órgão 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 das temáticas 

correlacionadas às áreas de conservação. 
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Quadro 12 - Quadro síntese de implementação do Programa 

Ações Estratégicas Meta Indicadores Agentes Envolvidos 

Manter o funcionamento 
regular do Conselho Gestor 

 Realizar ao menos 11 Sessões por ano 
 

 Registro de reuniões, contendo 
as deliberações e assiduidade 
dos representantes das 
instituições que compõem o 
Conselho 

 Representantes das 
entidades que compõem o 
Conselho Gestor da APA 
do Ceroula 

Firmar parcerias com 
instituições/entidades públicas 
e ou privadas 

 Ao menos 1 nova instituição parceira por 
ano 

 Adesão das 
instituições/entidades e 
apresentação do relatório 
anual de gestão do Conselho 
Gestor 

 Instituições/entidades 
públicas e ou privadas 

 Instituições de ensino e 
pesquisa 

 Organizações não-
governamentais 

 Associações e sindicatos 

Promover a divulgação nos 
meios de comunicação oficiais 

 Levantar os canais de comunicação 
inerentes a APA no primeiro ano do ciclo 

 Realizar o monitoramento anual dos 
canais de comunicação identificados a 
partir do segundo ano do ciclo 

 Canais de comunicação 
monitorados e identificados 

 Órgão Gestor 
 Conselho Gestor 
 Empresas de comunicação 
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RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

Cabe ao Órgão Gestor e ao Conselho Gestor da APA da Ceroula a 

responsabilidade de assessorar tecnicamente e viabilizar novas parcerias, a fim 

de implantar ações que colaborem na Conservação da Unidade de 

Conservação. Já o monitoramento e fiscalização das atividades desenvolvidas 

na APA são de responsabilidade dos Órgãos Ambientais, municipal e ou 

estadual. 

 

4.4.2 PROGRAMA 2 – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 

O Programa de Recuperação, Manutenção e Manejo de Recursos 

Naturais visa a sustentabilidade da APA do Ceroula, possibilitando condições 

adequadas de uso e ocupação da UC e conservação do meio ambiente. 

OBJETIVO 

Tem como objetivo incentivar e estimular a conservação, proteção, 

manutenção e recuperação dos recursos naturais. 

 

DIRETRIZES 

 Promover o conhecimento sistemático e progressivo sobre a 

biodiversidade e os recursos naturais existentes no território da UC; 

 Incentivar projetos de Assistência Técnica Rural aos proprietários da 

APA do Ceroula voltados a recuperação ambiental; 

 Apoiar os órgãos competentes na Fiscalização das atividades 

inseridas no território;  

 Fomentar o desenvolvimento de estudos e pesquisas na APA do 

Ceroula; 

 Monitorar as ações de recuperação, manutenção e manejo dos 

recursos naturais. 
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AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Neste programa deverão ser executadas ações que visem à promoção do 

conhecimento dos agentes envolvidos, por meio de palestras, cursos, 

capacitações, acompanhamento técnico, entre outros.  

Cabe ao Órgão Ambiental Fiscalizador, municipal, estadual e ou federal o 

desenvolvimento de ações de fiscalização e monitoramento das atividades 

desenvolvidas e dos passivos ambientais existentes na APA do Ceroula, 

encaminhando anualmente relatório das ações realizadas ao Órgão Gestor.  

Cabe ao Órgão Gestor da UC a atribuição de articular junto aos órgãos 

competentes de fiscalização e licenciamento quanto as questões relativas a APA 

do Ceroula. 

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. 

As ações propostas pelo P2 deverão ser monitoradas 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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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Deverão ser implementadas parcerias entre os Órgãos e Entidades da 

administração pública municipal, estadual e ou federal, os proprietários rurais 

inseridos na área e as instituições de ensino e pesquisa e extensão, que atuarão 

na promoção do conhecimento e no desenvolvimento de pesquisas. 
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Quadro 13 -  Quadro síntese de implementação do Programa 

Ações Estratégicas Meta Indicadores Agentes Envolvidos 

Articular parcerias que 
possibilitem a promoção de 
conhecimento aos moradores e 
proprietários  locais 

 Realizar ao menos uma ação ou projeto 
anualmente  

 Levantamento quantitativo das 
ações ou projetos realizados 

 Instituições de ensino, 
pesquisa e extensão 

 Entidades técnicas 
 Comunidade local 

Incentivar a capacitação por 
meio de Assistência Técnica 
Rural voltada a projetos de  
recuperação ambiental 

 Realizar ao menos uma ação ou projeto 
anualmente   

 Levantamento quantitativo de 
propriedades assistidas 

 Entidades técnicas 
 Comunidade local 

Monitorar junto aos órgãos 
competentes as ações de 
fiscalização na APA 

 Produzir o relatório anual das atividades de 
fiscalização desenvolvidas, até fevereiro 

 
 Relatório anual das atividades 

de fiscalização desenvolvidas, 
encaminhadas ao Conselho 
Gestor da UC. 

 Órgãos de fiscalização 
 Comunidade local 

Articular, apoiar e facilitar junto 
às instituições de ensino, 
pesquisa e extensão, e de 
fomento à pesquisa 

 Montar a biblioteca virtual de pesquisas e 
eventos relacionados realizados na APA 

 Número de pesquisas 
realizadas e ou editais 
publicados anualmente 

 Número de eventos, visitas a 
campo e atividades realizadas 
na APA 

 Instituições de ensino, 
pesquisa e extensão 

 Agências de fomento 
 Órgão Gestor/Conselho 

Gestor 
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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 ou estaduais, contando ainda com o 

auxílio de Instituições de Extensão Rural e do Conselho Gestor. 

 

4.4.3 PROGRAMA 3 – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

O Programa de Estruturação e Infraestrutura visa a melhoria das 

condições de habitabilidade e o desenvolvimento rural sustentável.  

OBJETIVO 

Tem como 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.  

DIRETRIZES 

 Incentivar a manutenção e melhoria da infraestrutura; 

 Incentivar a manutenção dos equipamentos comunitários (unidades 

de saúde, de ensino, dentre outros); 

 Articular estratégias para ampliação dos serviços públicos e privados; 

 Melhorar a sinalização informativa da APA do Ceroula. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Referente às ações estratégicas, sugere-se a manutenção periódica nos 

sistemas viários que perpassam a área, além da implementação de dispositivos 

de controle de águas pluviais.  
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Deverá também ser priorizada a implantação de placas informativas na 

APA, indicando o acesso a Unidade, bem como os usos compatíveis e não 

compatíveis no local, atuando assim na promoção do conhecimento para a 

população residente e para os visitantes. 

As ações propostas pelo P3 deverão ser monitoradas 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. 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Neste Programa deverão ser desenvolvidas parcerias entre os 

proprietários rurais, as entidades, comunidades, moradores e empreendedores 

locais, instituições públicas e privadas e o Executivo Municipal, no que concerne 

as ações voltadas para a estruturação da APA. 
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Quadro 14 - Quadro síntese de implementação do Programa 

Ações Estratégicas Meta Indicadores Agentes Envolvidos 

Solicitar aos órgãos competentes 
a elaboração de um cronograma 
anual de ações de manutenção e 
melhoria da infraestrutura da APA 
do Ceroula 

 Cumprimento do cronograma anual  Cronograma formalizado 
entregue ao Conselho Gestor 

 Órgãos e Entidades da 
administração pública 

 Comunidade/ moradores e 
empreendedores locais 

Receber e articular junto aos 
órgãos e entidades municipais as 
demandas por equipamentos 
comunitários dos moradores, 
trabalhadores e empreendedores 
locais 

 Canal de comunicação estabelecido 
para recebimento das demandas locais 

 Biblioteca virtual de monitoramento do 
uso e qualidade dos equipamentos 
comunitários 

 Número de matriculas anuais 
na rede de ensino  

 Número de atendimentos 
anuais na unidade de saúde 

 Número de demandas 
recebidas pelo Conselho 
Gestor 

 Órgãos e Entidades da 
administração pública 

 Comunidade/ moradores e 
empreendedores locais 

Receber e articular junto 
instituições responsáveis pela 
prestação de serviços quanto a 
demanda das necessidades dos 
moradores, trabalhadores e 
empreendedores locais e 
visitantes 

 Canal de comunicação estabelecido 
para recebimento das demandas locais 

 Biblioteca virtual de monitoramento da 
prestação de serviços locais 

 Destinar corretamente os resíduos 
recicláveis propondo a criação de 
cooperativas de reciclagem nas 
comunidades rurais 

 Número de fiscalizações/ 
denúncias de descarte 
irregular 

 Área de cobertura atendida 
pelos serviços 

 Número de demandas 
recebidas pelo Conselho 
Gestor 

 Prestadores de Serviços 
 Comunidade/ moradores e 

empreendedores locais 
 Visitantes 

Instalar placas informativas e de 
sinalização em pontos 
estratégicos da APA 

 Instalação de ao menos três placas no 
primeiro ano e uma anualmente 

 Quantidade de placas 
instaladas 

 Órgãos e Entidades da 
administração pública 
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RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

As ações de manutenção de infraestruturas públicas (sistema viário, 

dentre outros) e equipamentos comunitários (unidades de saúde, de ensino, 

dentre outros) existentes na APA do Ceroula são de responsabilidade dos órgãos 

e entidades da administração pública. Aos proprietários e empreendedores 

rurais cabem as ações de infraestrutura a serem realizadas nas propriedades 

privadas 

 

4.4.4 PROGRAMA 4 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental visa a conscientização e o estimulo 

das ações conservacionistas do meio ambiente. Tem como papel desenvolver a 

compreensão do meio ambiente e analisar a correlação entre os elementos que 

compõem o ambiente, respeitando as características da região. 

OBJETIVO 

O objetivo do Programa é estimular a participação crítica e reflexiva da 

comunidade local e visitantes, difundindo o conhecimento e promovendo a 

sensibilização ambiental e as atitudes sustentáveis inerentes à conservação e à 

gestão democrática da APA. 

DIRETRIZES 

 Reconhecer e estimular o sentimento de pertencimento à APA; 

 Divulgar o Plano de Manejo; 

 Promover a responsabilidade compartilhada na gestão do território 

da UC. 
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AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Referente às ações estratégicas, dever-se-á dar especial atenção na 

difusão das informações a respeito das características, usos e seus impactos na 

Unidade de Conservação. 

Uma das recomendações é a implantação de placas informativas em 

diferentes pontos da APA, indicando o acesso à 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 da APA, por meio de palestras, oficinas, cursos 

e outros.  

O estímulo à participação dos moradores e empreendedores locais nas 

ações desenvolvidas pelo Programa, bem como no apoio à fiscalização do 

território e no uso dos canais de denúncia, será priorizado 

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

publicizadas à toda população, por meio do sítio oficial do Órgão Gestor e de 

articulação com parceiros para o desenvolvimento de campanhas educativas in 

loco junto às comunidades e empreendedores locais, bem como aos visitantes 

do território, em especial nas áreas com potencial turístico. 

As ações propostas pelo P4 deverão ser monitoradas 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.  
 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
Para efetivação das ações de Educação Ambiental contemplando 

diversas frentes e temáticas,  deverão ser realizadas parcerias com os 

segmentos que compõem o Conselho Gestor e representantes de órgãos 

públicos, de usuários do território, de colegiados e da sociedade civil, bem como 

das instituições de ensino, pesquisa e extensão. 
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Quadro 15 - Quadro síntese de implementação do Programa 

Ações Estratégicas Meta Indicadores Agentes Envolvidos 

Desenvolvimento de ações, palestras, 
cursos, divulgação de material 
informativo e ou eventos destinados às 
comunidades e empreendedores 
locais e visitantes com fins de 
educação ambiental 

 Pelo menos uma ação de educação 
ambiental por semestre 

 Número de ações realizadas  
 Adesão do público alvo (ex. 

lista de presença com tipo de 
usuário da UC) 

 Conselho Gestor 
 Instituições e entidades 

parceiras 
 Comunidades e 

empreendedores locais 
 Visitantes 

Desenvolvimento de campanhas de 
comunicação informativas para 
difusão do Plano de Manejo aos 
usuários da UC (comunidade e 
empreendedores locais, visitantes) e 
população em geral 

 Pelo menos uma reunião com as 
comunidades rurais da UC 
anualmente 

 Pelo menos uma reunião no 
Sindicato Rural de Campo Grande 
por ano com produtores rurais da 
região 

 Pelo menos 100 cartilhas 
distribuídas por ano para os 
usuários da UC 

 Plano de Manejo aprovado e 
publicado no sítio oficial do Órgão 
Gestor, disponível para consulta da 
população 

 Número de reuniões com os 
usuários da UC 

 Adesão do público alvo (ex. 
lista de presença com tipo de 
usuário da UC) 

 Número de cartilhas 
distribuídas 

 Número de acessos online ao 
Plano de Manejo  

 Número de acessos online à 
cartilha 

 População em geral 
 Comunidades e 

Empreendedores Locais 
 Visitantes 
 Órgão Gestor 
 Conselho Gestor 

Divulgar os canais oficiais de denúncia 
existentes 

 100% das placas informativas 
instaladas na UC, constando 
também os canais de denúncia 

 Número de placas constando 
os canais de denúncia 

 Quantidade de registros de 
denúncias 

 Conselho Gestor 
 Comunidades e 

Empreendedores Locais 
 Visitantes 
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 100% das cartilhas do Plano de 
Manejo distribuídas, constando 
também os canais de denúncia 
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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, comunidades e empreendedores locais, visitantes e demais entidades 

correlacionadas à APA. 

 

4.4.5 PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE DIRETRIZES PARA AS 
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS SUSTENTÁVEIS 

O Programa de Diretrizes para as Atividades Agropecuárias Sustentáveis 

visa contribuir para a melhoria da renda e qualidade de vida das famílias rurais, 

por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de forma sustentável e 

compatível com as normativas que regem as APAs. 

OBJETIVO 

Tem como objetivo estimular o apoio, a assistência técnica e gerencial, 

além da capacitação dos produtores e trabalhadores rurais da APA do Ceroula, 

promovendo a adoção de tecnologias e sistemas sustentáveis para a produção 

agropecuária. 

 

DIRETRIZES 

 Estimular o apoio, a assistência técnica e gerencial e a capacitação 

de produtores e de trabalhadores rurais da APA do Ceroula; 

 Estimular a agregação de valor à produção agropecuária, por meio 

da produção orgânica de alimentos, e do uso de “selos” e 

certificações, tais como Selo Arte, Aqui tem mulher rural e Boas 

Práticas Agropecuárias (BPA-Embrapa), entre outros; 

 Incentivar a adequação da produção a Programas de Fomento, como 

por exemplo, Leitão vida, Leite Forte, Pró-Orgânico e PROAPE-MS; 

 Incentivar o cooperativismo e o associativismo; 
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 Estimular a adoção de boas práticas de produção e o manejo 

sustentável das atividades econômicas. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Recomenda-se a adoção de sistemas, práticas e atividades sustentáveis, 

em especial: 

 Sistema Agroflorestal SAFs; 

 Meliponicultura; 

 Extrativismo sustentável e outras atividades ligadas à bioeconomia; 

 Manejo sustentável de pastagem; 

 BPA - Embrapa (Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte); 

 Plantio direto e outras práticas de conservação do solo; 

 Controle Biológico de pragas; 

 Agricultura orgânica. 

Recomenda-se que as ações sejam realizadas respeitando as distintas 

aptidões agrícolas de cada comunidade constituinte da APA do Ceroula e as 

normativas estabelecidas conforme zoneamento da APA do Ceroula (4.3 

Zoneamento).  

As ações propostas pelo P5 deverão ser monitoradas 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.  

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Poderão ser fomentadas parcerias com os órgãos e entidades públicos, 

privados e não governamentais; instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

empresas de consultoria e de capacitação. 

Recomenda-se que todos os projetos realizados na APA do Ceroula 

sejam informados ao Órgão Gestor/Conselho Gestor da UC, para registro na 

biblioteca virtual e monitoramento das ações. 
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Quadro 16 - Quadro síntese de implementação do Programa 

Ações Estratégicas Meta Indicadores Agentes Envolvidos 

Articular parcerias com instituições de 
ensino, serviços de extensão rural e 
empresas de pesquisa para o aumento 
da produção, renda e sustentabilidade 
dos sistemas produtivos 

 Firmar pelo menos uma parceria 
anual para desenvolvimento de 
ações voltadas ao aumento da 
produtividade com sustentabilidade 

 Pesquisa por amostragem 
realizada bianualmente na APA 

 Número de parcerias firmadas 
 Número de propriedades 

participantes das ações 
 Número de propriedades rurais 

cadastradas em Programas de 
Fomento à produção 

 Relatório anual das atividades 
desenvolvidas, encaminhadas 
pelas parceiras ao Conselho 
Gestor da UC 

 Proprietários Rurais 
 Instituições de ensino  
 Serviços de extensão rural 
 Empresas de pesquisa 
 Outros parceiros 

Articular parcerias com instituições de 
ensino, serviços de extensão rural e 
empresas de pesquisa, e outros a fim 
de sensibilizar os produtores quanto à 
agregação de valor da produção 

 Realizar pelo menos uma ação de 
sensibilização anualmente 

 Número de ações de 
sensibilização e mobilização 
realizadas 

 Adesão do público alvo às 
capacitações 

 Número de propriedades 
certificadas como orgânicas 

 Número de propriedades com 
outros selos, atestados ou 
certificações 

 Proprietários Rurais 
 Instituições de ensino  
 Serviços de extensão rural 
 Empresas de pesquisa 
 Administração Pública 

Municipal 
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Articular parcerias com serviços de 
extensão rural, a fim de incentivar o 
cooperativismo e o associativismo 

 Firmar pelo menos uma parceria 
para sensibilização e capacitação 
quanto às formas de organização 
coletiva   

 Número de 
associados/cooperados 

 Número de parcerias firmadas 

 Proprietários Rurais 
 Serviços de extensão rural 
 Serviço de apoio às 

empresas 
 Conselho Gestor 
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RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 

A efetivação das ações voltadas ao Programa de Diretrizes para as 

atividades Agropecuárias Sustentáveis compete ao Órgão Gestor da APA do 

Ceroula, em conjunto com o Conselho Gestor e demais entidades 

correlacionadas.  
 

4.4.6 PROGRAMA 6 – PROGRAMA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E 
ESPORTIVAS 

O Programa de Atividades Turísticas e Esportivas visa desenvolver o 

potencial turístico da APA do Ceroula, valorizando a beleza cênica da região, 

promovendo a visibilidade da UC no contexto nacional, sustentada na 

preservação ambiental e cultural. 

OBJETIVO 

Tem como 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 e cultural. 

DIRETRIZES 

 Buscar junto aos órgãos e entidades competentes a elaboração de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de atividades 

turísticas e esportivas na APA do Ceroula; 

 Dar ampla divulgação e sensibilizar os proprietários e visitantes da 

APA quanto às diretrizes e orientações contidas no Plano de Manejo 

da UC para a sua efetivação, bem como sanções previstas por 

descumprimento legal; 

 Estimular que as atividades desenvolvidas no território sejam 

regulamentadas junto aos órgãos competentes, quando necessário; 
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 Incluir a APA no calendário municipal de eventos turísticos e 

esportivos. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Considerando que já são realizadas atividades turísticas e esportivas na 

APA, e ainda, a heterogeneidade do seu território, recomenda-se incentivar o 

empreendedorismo responsável, atrelado as atividades sustentáveis, podendo 

fomentar dentre outras: 

 Atividades Esportivas: Corridas; Ciclismo de Montanha; Ciclismo; 

 Ecoturismo: Contemplação de paisagens; Observação de fauna 

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

interpretativas; Caminhada de curta e longa duração; Safári 

fotográfico; 

 Turismo de Aventura: Rapel; Escalada; Voo de parapente; 

 Turismo Rural; 

 Turismo de Experiência; 

 Turismo de Base Comunitária; 

 Turismo Histórico e Cultural; 

 Turismo Gastronômico; 

 Turismo de Observação de Aves; entre outros. 

As ações propostas pelo P6 deverão ser monitoradas por meio do Plano 

de Ação do Conselho Gestor da APA do Ceroula, a ser realizado anualmente 

pelo Órgão Gestor e Conselho Gestor da UC.  

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Poderão ser fomentadas parcerias com instituições e entidades de 

esporte, turismo, ensino e pesquisa, bem como de apoio ao empreendedorismo.
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Quadro 17 - Quadro síntese de implementação do Programa 

Ações Estratégicas Meta Indicadores Agentes Envolvidos 

Desenvolver o potencial turístico, 
esportivo e de lazer da APA do 
Ceroula, de forma ordenada e 
atendendo às regulamentações, a 
partir da articulação com os agentes 
destes segmentos 

 100% dos atrativos turísticos e 
atividades esportivas já 
desenvolvidos na APA 
regulamentados até 2025 

 Número de atrativos turísticos 
e atividades esportivas 
instalados regulamentados 

 Administração Pública 
 Empresas do segmento de 

turismo, esporte e lazer 
 Instituições representantes 

destes segmentos 
 Conselho Gestor 

Realizar campanhas de comunicação 
sobre o  Plano de Manejo no que se 
refere ao desenvolvimento de 
atividades turísticas, esportivas e de 
lazer 

 Pelo menos uma campanha de 
comunicação ao ano 

 Número de ações 
desenvolvidas sobre a 
temática 

 Número de agentes 
envolvidos na exploração do 
turismo, práticas esportivas ou 
lazer na APA, sensibilizados 
nas campanhas informativas  

 Administração Pública 
 Conselho Gestor 
 Empresas do segmento de 

turismo, esporte e lazer 
 Visitantes 
 Proprietários rurais 

Reconhecer a APA do Ceroula como 
rota turística e incentivar a realização 
de eventos na UC 

 Inserir pelo menos um atrativo da 
APA em sítios eletrônicos 

 Firmar pelo menos uma parceira 
para a realização de evento de 
cunho turístico ou esportivo  

 Inserir pelo menos dois atrativos 
turísticos da APA do Ceroula 
dentro da Rota Caminho dos Ipês 

 Número de releases enviados 
e publicados em sites de 
turismo 

 Número de eventos oficiais 
realizados 

 Número de atrativos turísticos 
inseridos na Rota Caminho 
dos Ipês 

 Administração Pública 
 Empresas do segmento de 

turismo, esporte e lazer 
 Visitantes 
 Conselho Gestor 
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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 dos órgãos e entidades competentes, bem como das 

empresas e instituições ligadas ao segmento do turismo, esporte e lazer. 
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
Superintendência do IPHAN no Estado do Mato Grosso do Sul 

O�cio  Nº 224/2020/IPHAN-MS-IPHAN

Ao Senhor

Denilson de Oliveira Guilherme

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária- UCDB

Prezado,

Quanto ao ques�onamen to encaminhado, acerca da existência de sí�os paleontológicos na APA do Córrego
Ceroula, informamos que no tocante ao Patrimônio Paleontológico não possuímos informações uma vez que não é competência
desta autarquia a gestão dessa categoria de bem, salvo nos casos em que há "relevância cultural, portanto apropriação humana, de
depósitos fossilíferos, sí�os ou fósseis paleontológicos existentes no território nacional (Art. 80, da Polí�c a do Patrimônio Cultural
Material, disponível em: h�p://port al.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/publicacao_poli�c a_do_patrimonio.pdf), o que
também não é o caso de nenhum sí�o paleon tológico já iden�fic ado em Mato Grosso do Sul.

É de competência deste Ins�tut o a gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro, o qual abarca, dentre outros bens, os
sí�os arqueológicos. Para a área alvo do ques�onamen to, foi possível averiguar que nesta há dois sí�os arqueológicos, sendo eles
denominados: Córrego de Pedras (UTM 21 K 741530/7744145) e Meia-Lua (UTM 21 K 732697/7735304), os quais encontram-se, no
momento, sendo pesquisados, mo�v o pelo qual ainda não temos a poligonal defini�v a destes.

Em anexo encaminhamos imagem atestando a existência dos dois sí�os arqueológicos na APA do Córrego Ceroula (SEI
nº 2222943). Quanto à delimitação destes, informamos que assim que a pesquisa for concluída e o registro dos sí�os finalizado
encaminharemos a poligonal final de ambos os sí�os ar queológicos.   

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e/ou contribuições. 

Atenciosamente,

Maria Clara Scardini
Superintendente em Mato Grosso do Sul

Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional - IPHAN

Documento assinado eletronicamente por Maria Clara Mascarenhas Scardini, Superintendente do IPHAN-MS, em 08/10/2020, às
16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade des te documento pode ser conferida no site h�p:// sei.iphan.gov.br/auten�cidade , informando o código
verificador 2229476 e o código CRC 0B880AC4.

Rua General Melo, nº 23 - Bairro Centro, Campo Grande. CEP 79002-241 
Telefone: (67) 3382-5921 | Website: www.iphan.gov.br

ANEXO XVI
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ANEXO XVII – LISTA DE ESPÉCIES INVENTARIADAS 

 A - MAMÍFEROS (MASTOFAUNA) 

Família  Espécie Nome 
popular  Registro Local* Estado de 

Conservação*  

Agoutidae  Cuniculus paca  Paca Pegadas FES/FED/
VC LC 

Atelidae Alouatta 
caraya  Bugio preto Auditivo VC LC 

Canidae 

Chrysocyon 
brachyurus Lobo guará Pegadas 

FES/FED/
S/ 
VC/DOM 

VU 

Cerdocyon 
thous Lobinho Visual 

FES/FED/
S/ 
VC/DOM 

LC 

Cebidae Sapajus 
nigritus 

Macaco 
prego 

Visual e 
entrevista 

FES/FED/ 
FESU NT 

Cervidae 

Mazama 
americana 

Veado 
mateiro Visual FES/FED/

S/VC DD 

Mazama 
gouazoubira 

Veado 
catingueiro AF FES/FED/

S/VC/ LC 

Cricetidae 

Cerradomys 
scotti  

Rato-do-
mato AQ FED LC 

Oligoryzomys 
chacoensis  

Pequeno 
roedor AQ/AF FED LC 

Dasypodidae 

Cabassous 
sp.  

Tatu do rabo 
mole Entrevista 

FES/FES/
S/ 
FESU/VC
/ 
DOM/AG
R 

LC 

Dasypus 
novencinctus Tatu Galinha Pegadas/AF 

FES/FES/
S/ 
FESU/VC
/ 
DOM/AG
R 

LC 

Euphractus 
sexcinctus Tatu Peba Visual 

FES/FES/
S/ 
FESU/VC
/ 
DOM/AG
R 

LC 

Dasyproctidae  Dasyprocta 
aguti Cutia Visual FES/FED/ 

FESU/VC LC 

Didelphidae 

Didelphis 
albiventris 

Gambá de 
orelha 
branca 

AT FES/FED/ 
FESU/VC LC 

Philander 
opossum Cuíca AS FES/VC LC 

Hydrochaeridae  Hydrochaeris 
hydrochaeris Capivara 

Pegadas, 
fezes, visual, 
AF 

FES/FED/
S/VC/DO
M 

LC 
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Família  Espécie Nome 
popular  Registro Local* Estado de 

Conservação*  

Felidae 

Leopardus 
pardalis Jaguatirica Entrevista 

FES/FED/ 
FESU/VC
/S/DOM 

LC 

Puma concolor Onça parda Entrevista e 
pegadas 

FES/FED/ 
FESU/VC
/S/DOM 

VU 

Myrmecophagidae 

Myrmecophag
a tridactyla 

Tamanduá 
Bandeira Visual/AF 

FES/FED/ 
FESU/VC
/S/DOM 

VU 

Tamandua 
tetradactyla 

Tamanduá 
Mirim Carcaça 

FES/FED/ 
FESU/VC
/S/DOM 

LC 

Procyonidae 

Procyon 
cancrivorus Mão-pelada Pegadas FES/FED/ 

FESU LC 

Nasua nasua Quati Pegadas 
FES/VC/S
/ 
DOM 

LC 

Tapiridae Tapirus 
terrestris Anta Pegadas e 

fezes 

FES/FED/
S/VC/DO
M/ 
AGR 

VU 

Tayassuidae Pecari tajacu Cateto Entrevista e 
pegadas 

FES/FED/
S/ 
VC/AGR 

LC 

 Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis Tapiti AF FES/VC EN 

Phyllostomidae 

Carollia sp. Morcego 
cauda curta 

Visual/RN 
FED/ 

FES/VC 
LC 

Artibeus 

lituratus 
Morcego Dados 

Secundários- 
FES/ 
FED LC 

Artibeus 

planirostris 
Morcego Dados 

Secundários 
FES/ 
FED LC 

Platyrrhinus 

lineatus 
Morcego Dados 

Secundários 
FES/ 
FED LC 

*Legenda: AF: Armadilha fotográfica. AQ – Armadilha de Queda. AT – Armadilha Tomahawk. AS – 
Armadilha Sherman. FES: Floresta Estacional Semidecidual, FED: Floresta Estacional Decidual, FESU: 
Floresta Estacional Submontanha, VC: Vegetação Ciliar, S: Savana, DOM: Local Doméstico, AGR: 
Campo de agricultura. * Estado de Conservacão: DD: Dados insuficientes, LC: menos preocupante, 
NT: quase ameaçado, VU: vulnerável 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 



 

226 
 

B - AVES (AVIFAUNA) 

Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
Estado de 

conservação 

Rheidae Rhea americana Ema primário TCTe ON DE LC 

Tinamidae 
Crypturellus undulatus Jaó primário TSTe ON DE LC 
Crypturellus parvirostris Inhambú primário TSTe ON DE LC 

Ardeidae 

Ardea alba Garça-Branca primário AL PS SD LC 

Egretta thula Garça-Branca 
Pequena primário AL PS SD LC 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira primário AL PS/CR DE LC 
Tigrisoma lineatum Socó-boi primário AL PS/CR/MA E LC 

Anatidae Dendrocygna viduata Marreco-irerê primário NA GR SD LC 
Ciconiidae Jabiru mycteria Tuiuiu primário AL PS SD LC 

Cracidae Crax fasciolata Mutum-de-
penacho primário TSTe ON DE VU 

Cathartidae 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-
vermelha primário TA NR SD LC 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-
amarela secundário TA NR SD LC 

Coragyps atratus Urubu-da-cabeça-
preta primário TA NR SD LC 

Sarcoramphus papa Urubu-rei primário TA NR DE LC 

Threskiornithidae 
Mesembrinibis 
cayennensis Coró-coró primário AL IN/MA DE LC 

Theristicus caudatus Curicaca primário TCTe IN SD LC 



 

227 
 

Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
Estado de 

conservação 

Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
Estado de 

conservação 

Accipitridae 

Heterospizias 
meridionalis Gavião-caboclo primário TCTa CR DE LC 

Gampsonyx swainsonni  Gaviãozinho primário TCTa CR DE LC 
Rupornis magnirostris  Gavião-carijó primário TCTa CR DE LC 

Falconidae 

Herpetotheres 
cachinnans Acauã primário TCTa CR DE LC 

Falco femoralis Falcão-de-coleira primário TCTa CR DE LC 
Caracara plancus Carcará primário TCTa NR SD LC 

Cariamidae Cariama cristata Seriema primário TCTe CR SD LC 
Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero primário TCTe IN/MA ID LC 

Columbidae 

Columbina talpacoti Rolinha primário TSTe GR ID LC 
Columba livia  Pombo-Comum primário TSTe ON ID LC 
Columbina squammata Fogo-apagou primário TSTe GR DE LC 
Columbina picui Rolinha-picui primário TSTe GR DE LC 

Patagioenas picazuro Pomba-asa-
branca primário TSTe GR DE LC 

Patagioenas 
cayennensis Pomba-galega primário TSTe GR SD LC 

Zenaide auriculata Avoante primário TCTa GR SD LC 
Leptotila sp Juriti primário TSTe GR DE LC 

Psittacidae 

Ara ararauna Arara-Canindé primário TSTa FG SD LC 
Ara chloropterus Arara-vermelha primário TSTa FG SD LC 

Amazona aestiva Papagaio-
verdadeiro primário TSTa FG DE LC 
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Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
Estado de 

conservação 

Accipitridae 

Heterospizias 
meridionalis Gavião-caboclo primário TCTa CR DE LC 

Gampsonyx swainsonni  Gaviãozinho primário TCTa CR DE LC 
Rupornis magnirostris  Gavião-carijó primário TCTa CR DE LC 

Falconidae 

Herpetotheres 
cachinnans Acauã primário TCTa CR DE LC 

Falco femoralis Falcão-de-coleira primário TCTa CR DE LC 
Caracara plancus Carcará primário TCTa NR SD LC 

Cariamidae Cariama cristata Seriema primário TCTe CR SD LC 
Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero primário TCTe IN/MA ID LC 

Columbidae 

Columbina talpacoti Rolinha primário TSTe GR ID LC 

Columba livia  Pombo-Comum primário TSTe ON ID LC 
Columbina squammata Fogo-apagou primário TSTe GR DE LC 
Columbina picui Rolinha-picui primário TSTe GR DE LC 

Patagioenas picazuro Pomba-asa-
branca primário TSTe GR DE LC 

Patagioenas 
cayennensis Pomba-galega primário TSTe GR SD LC 

Zenaide auriculata Avoante primário TCTa GR SD LC 
Leptotila sp Juriti primário TSTe GR DE LC 

Psittacidae 

Ara ararauna Arara-Canindé primário TSTa FG SD LC 
Ara chloropterus Arara-vermelha primário TSTa FG SD LC 

Amazona aestiva Papagaio-
verdadeiro primário TSTa FG DE LC 
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Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
Estado de 

conservação 

Diopsittaca nobilis Maracanã-
pequena secundário TSTa FG DE LC 

Eupsittula aurea Periquito-rei primário TSTa FG DE LC 

Brotogeris chiriri Periquito-de-
encontro-amarelo primário TSTa FG DE LC 

Cuculidae 
Piaya cayana Alma-de-gato primário TSTa IN DE LC 
Crotophaga ani Anu-preto primário TCTa CR/IN SD LC 
Guira guira Anu-branco primário TCTa CR/IF SD LC 

Strigidae 
Athene cunicularia Coruja-buraqueira primário TCTa CR SD LC 
Glaucidium brasilianum Caburé primário TCTa CR SD LC 

Ramphastidae Ramphastos toco Tucano primário TCTa ON SD LC 
Corvidae Cyanocorax cristatellus Gralha primário TCCo ON DE LC 

Trochilidae 
Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura primário TSTa NE SD LC 

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-
verde primário TSTa NE SD LC 

Trogonidae Trogon curucui Surucuá-de-
barriga-vermelha primário TSTa IF DE LC 

Galbulidae Galbula ruficauda Ariramba primário TSTa IN DE LC 

Picidae 
Melanerpes candidus Birro primário TCCo IN DE LC 

Colaptes campestris Pica-pau-do-
Campo primário TCCo IN DE LC 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes 
angustirostris 

Arapaçú-do-
cerrado primário TCCo IN DE LC 

Furnariidae 
Furnarius rufus João-de-Barro primário TCTa ON SD LC 
Clibanornis rectirostris Fura-barreira primário TSTe IN DE LC 



 

230 
 

Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
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Tyrannidae 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira primário TSTa IF DE LC 

Myiarchus tyrannulus 
Maria-cavaleira-
de-rabo-
enferrujado 

primário TSTa IF DE LC 

Pyrocephalus rubinus Príncipe primário TSTa IF DE LC 
Xolmis velatus Noivinha-branca primário TSTa IF DE LC 
Machetornis rixosa Cavaleirinha primário TSTa IF DE LC 
Pitangus sulphuratus Bem-te-vi primário TSTa IF ID LC 
Arundinicola 
leucocephala Freirinha primário TSTa IN ID LC 

Fluvicola nengeta Lavadeira-
mascarada primário TCTe IN/MA DE LC 

Thamnophilidae 

Herpsilochmus 
longirostris 

Chorozinho-de-
bico-comprido primário TSTa IN DE LC 

Thamnophilus doliatus Choca-barrada primário TSTa IN DE LC 
Taraba major Choró-boi secundário TSTa IN DE LC 

Rhynchocyclidae Hemitriccus 
margaritaceiventer 

Sebinho-de-olho-
de-ouro secundário TSTa CR/IN DE LC 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari primário TSTa IN DE LC 

Hirundinidae Progne tapera Andorinha-do-
campo primário TSTa IN DE LC 

Troglodytidae Cantorchilus leucotis Garrinchão-de-
barriga-vermelha secundário TSTa IN DE LC 

Turdidae 
Turdus leucomelas Sabiá-branco primário TSTe IF DE LC 
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira primário TSTe IF DE LC 

Thraupidae Tangara sayaca Sanhaço-cinzento primário TSTa FG/FI DE LC 
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Família Espécie Nome comum Dados Classificação de 
nicho Alimentação Dependência de 

florestamento 
Estado de 

conservação 

Sicalis flaveola Canário-da-terra primário TCTa IF DE LC 
Volatinia jacarina Tiziu primário TCTa IF DE LC 
Coryphospingus 
cucullatus Tico-tico-rei primário TCTa IF DE LC 

Dacnis cayana Saí-azul primário TCTa IF DE LC 

Parulidae 
Basileuterus culicivorus Pula-pula primário TSTe IN DE LC 
Myiothlypis flaveola Canário-do-mato primário TSTe IF DE LC 

Icteridae 
Sturnella superciliaris Polícia-Inglesa primário TCTa IN/GR DE LC 
Gnorimopsar chopi  Pássaro-preto primário TSTe IF/GR DE LC 

Passeridae Passer domesticus Pardal primário TSTa IF/GR ID LC 

Momotidae Momotus momota Udu-de-coroa-
azul primário AM IF DE LC 

Alcedinidae Megaceryle torquata Martim-pescador-
grande primário TCTa IF DE LC 

Fringillidae Serinus canaria Canário-da-Terra primário TCTa IF DE LC 
Legenda: Terrestre, Silvícola, Tamnícola (TSTa); Terrestre, Silvícola, Terrícola (TSTe); Terrestre, Silvícola, Corticícolas (TSCo); Terrestre, Campícola, 
Tamnícola (TCTa); Terrestre, Campícola, Terrícola (TCTe); Terrestre, Campícola, Corticícola (TCCo); Terrestre, Aericola (TA); Aquática, Natantes (NA); 
Aquática, Mergulhadora (AM); Aquática, Limnícola (AL); Carnívoro (CR); Piscívora (PS); Frugívoro (FG); Fitófago (FI); Granívoro (GR); Insetívoro/frugívoro (IF); 
Insetívoro (IN); Nectarívaro (NE); Necrófago (NR); Malacófagos (MA); Onívoros (ON); Dependente (DE); Semi dependente (SD); Independente (ID); Menos 
preocupante (LC); Vulnerável (VU); Em perigo (EN). 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020 
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C - ANFÍBIOS E RÉPTEIS (HERPETOFAUNA) 

Classe Espécie Nome 
popular  Registro Estado de 

Conservacão  
Amphibia         

Família          

Bufonidae Rhinella diptycha Sapo-de-
cururu BA/AQ/Z LC 

Hylidae 

Boana albopunctatus  
Perereca-de-

pintas-
amarelas 

Z LC 

Boana punctatus  Perereca-
verde Z LC 

Boana raniceps Perereca-do-
Brejo BA/AQ LC 

Dendropsophus 
minutus  

Perereca-de-
ampulheta Z LC 

Dendropsophus 
nanus  

Perereca-do- 
brejo Z LC 

Pseudis paradoxa Rã-paradoxal Z LC 

Pseudis bolbodactyla  Rã-paradoxal Z LC 

Pithecopus azureus Perereca-
Macaco Z LC 

Scinax 
fuscomarginatus  

Pererequinha-
do-brejo Z LC 

Scinax nasicus Perereca-do-
brejo BA/Z LC 

Scinax fuscovarius  Perereca-de-
banheiro BA/Z LC 

Leptodactylidae 

Trachycephalus 
typhonius  

Perereca-
grudenta Z LC 

Adenomera diptyx  Rãnzinha BA/AQ/Z LC 
Leptodactylus 
chaquensis  Rã-manteiga BA/AQ/Z LC 

Leptodactylus elenae  Rã Z LC 

Leptodactylus fuscus  Rã-bicuda BA/AQ DD  

Leptodactylus 
labyrinthicus  Rã-pimenta BA/Z LC 

Leptodactylus 
mystacinus  

Rã-
assobiadora Z/AQ   LC 

Leptodactylus 
mystaceus Rã-marrom BA/AQ LC 

Leptodactylus 
podicipinus  Rã-goteira BA/AQ/Z LC 

Leptodactylus syphax Rã-das-
pedras Z LC 
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Classe Espécie Nome 
popular  Registro Estado de 

Conservacão  
Physalaemus 
albonotatus  Rã-Chorona BA/AQ LC 

Physalaemus 
centralis Rã BA/AQ LC 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro BA/AQ LC 

Physalaemus 
nattereri 

Rã-quatro-
olhos BA/AQ/Z LC 

Microhylidae 
Elachistocleis bicolor Rã-guardinha BA LC 

Dermatonotus 
muelleri Rã-boi AQ LC 

Classe         
Reptilia         

Família          

Alligatoridae  Caiman latirostris  Jacaré-de-
papo-amarelo BA LC 

Gymnophthalmidae 
Paleosuchus 
palpebrosus Jacaré-Anão BA LC 

Cercosaura parkeri Lagarto AQ LC 

Tropiduridae 
Tropidurus guarani Calango BA LC 

Tropidurus oreadicus Calango BA LC 

Diploglossidae  
Ophiodes fragilis  Cobra-de-

vidro DS NE 

Ophiodes striatus  Cobra-de-
vidro DS LC 

Teiidae  
Ameiva ameiva  Calango-

verde BA/AQ LC 

Salvator merianae  Teiú BA/AQ LC 

Amphisbanidae  
Amphisbaenia alba Cobra-de-

duas-cabeças DS LC 

Amphisbaenia sp. Cobra-de-
duas-cabeças DS LC 

Boidae  

Boa constrictMor Jibóia DS LC 
Eunectes murinus  Sucuri-verde DS NE 

Epicrates crassus  Jiboia-arco-
íris DS NE 

Colubridae  Chironius 
flavolineatus  Cobra-cipó DS LC 

Dipsadidae 

Apostolepis assimilis  Falsa-coral BA LC 

Erythrolamprus 
poecilogrus  

Cobra-de-
capim BA/AQ LC 

Leptodeira annulata  Serpente-
olho-de-gato DS LC 
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Classe Espécie Nome 
popular  Registro Estado de 

Conservacão  
Phillodryas 
mattogrossensis  Cobra-verde DS DD 

Phillodryas nattereri  Cobra-verde DS LC 
Phyllodryas sp. Cobra-verde EO LC 
Dipsas mikanii  Dormideira DS LC 
Xenodon merremii  Boipeva DS LC 

Viperidae  
Bothrops moojeni  Jararaca-

Caiçaca BA/AQ LC 

Crotalus durissus  Cascavel DS LC 
Legenda: AQ – Armadilha de Queda. BA – Busca Ativa. Z – DS – Dados Secundários. EO – 
Encontro Ocasional. Z – Zoofonia. Status: DD: Dados insuficientes, LC: menos preocupante, 
NE: não avaliado. 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

 

D - PEIXES (ICTIOFAUNA) 

Classificação Nome comum Método 
Estado de 

conservacã
o  

Habito 
alimentar 

Bacia de 
ocorrência 

CHARACIFORMES           

Anostomidae           

Leporinus striatus  
Piava 

Pesca 
direta LC Onívoro Paraná/Paragua

i 

Schizodon borellii  Piau Populare
s NA Herbívoros Paraguai 

Leporellus vittatus  Canivete Rede 
Espera NA Onívoro Paraguai 

Characidae           

Astyanax fasciatus  Lambari-de-
rabo-vermelho 

Pesca 
direta NA Onívoro Paraguai 

Odontostilbe 
pequira  Lambari Pesca 

direta NA Onívoro Paraná 

Bryconops 
melanurus  Lambari Pesca 

direta NA Onívoro Paraguai 

Moenkhausia 
sanctaefilomenae  Lambari pesca 

direta NA Onívoro Paraguai 

Brycon hilarii  Piraputanga Visual NA Onívoro Paraná/Paragua
i 

Salminus 
brasiliensis Dourado Populare

s NA Carnívoros Paraná/Paragua
i 

Crenuchidae           

Characidium zebra  Mocinha peneira NA Onívoro Paraná/Paragua
i 

Curimatidae           
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Classificação Nome comum Método 
Estado de 

conservacã
o  

Habito 
alimentar 

Bacia de 
ocorrência 

Steindachnerina 
brevipinna Curimbatazinho Rede 

Espera NA Detritívoro
s Paraguai 

GYMNOTIFORMES           

Gymnotidae           

Gymnotus carapo Tuvira Rede 
Espera NA Insetívoros Paraguai 

PERCIFORMES           
Cichlidae           
Apistogramma 
borellii  Cará visual NA Onívoro Paraná/Paragua

i 

Crenicichla lepidota  Joaninha pesca 
direta LC Onívoro Paraná/Paragua

i 
SILURIFORMES           
Pimelodidae           
Hemisorubim 
platyrhychos  Jurupoca visual NA Onívoro Paraguai 

Pimelodus cf. 
microstoma  Mandi pesca 

direta NA Onívoro Paraná 

Pimelodus 
maculatus  Bagre populare

s NA Onívoro Paraná/Paragua
i 

Sorubim lima  Jurupensén visual NA Onívoro Paraguai 
Loricariidae           

Hypostomus sp.  Cascudo Rede de 
espera NA Detritívos Paraná/Paragua

i 

Hypostomus sp.2 Cascudo populare
s NA Detritívos Paraguai 

Legenda: LC -Pouco Preocupante e NA – Não Avaliada 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020.
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E – FLORA 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME-

POPULAR 
HÁBITO ORIGEM AMBIENTE STATUS 

VELOCIDADE 
DE REBROTA 

USO 
TIPO 
DE 

FRUTO 
APÍCULA 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis.  Pombeiro A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC ALTA MADEIRA COM SIM 

  Anacardium humile .* Cajuzinho Ab NATIVA SA, S LC MEDIA CULINÁRIA COM SIM 
  Anacardium occidentale  Caju A EXÓTICA DOM LC x CULINÁRIA COM SIM 

  Myracrodruon 
urundeuva  

Aroeira A NATIVA FES, FESU LC ALTA MADEIRA SECO SIM 

  Astronium graveolens  Guaritá A NATIVA VC, FES, FESU LC ALTA MADEIRA SECO SIM 

  Schinus terebinthifolius  
Aroeira-
vermelha Ab EXÓTICA DOM LC X MEDICINAL, 

CULINÁRIA COM SIM 

ANNONACEAE Annona crassiflora.  Marolo A NATIVA SA, FES LC LENTA X COM NÃO 
  Annona neosalicifolia Marolinho A NATIVA SA, FES LC LENTA X COM NÃO 

  Guatteria nigrescens 
Pindaíba-
preta A NATIVA SA, FES LC LENTA X COM NÃO 

  Xylopia aromática 
Pimenta-de-
macaco A NATIVA SA, FED, VC LC ALTA MADEIRA COM NÃO 

  Xylopia emarginata Pindaíba A NATIVA VC LC ALTA MADEIRA COM NÃO 

APOCYNACEAE Aspidosperma 
macrocarpon. * 

Guatambu-
do-cerrado A NATIVA SA, FES LC MEDIA MADEIRA SECO NÃO 

  Aspidosperma 
subincanum  

Guatambu A NATIVA SA, FES LC MEDIA MADEIRA SECO NÃO 
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  Aspidosperma 
tomentosum  

Perobinha A NATIVA SA, SF LC ALTA x SECO SIM 

  Himatanthus obovatus Tiborna A NATIVA SA, SF LC ALTA MEDICINAL SECO NÃO 

ARACEAE Philodendron sp. Guembé H NATIVA SA, SF LC X PAISAGISMO SECO NÃO 

  Taccarum cf 
weddelianum 

Milho-de-
cobra H NATIVA SA, SF LC X X SECO NÃO 

ARALIACEAE Dendropanax cuneatus  Maria-mole A NATIVA VC, FES LC ALTA X COM SIM 

  Schefflera morototoni Mandiocão A NATIVA SA, FES LC ALTA MADEIRA COM NÃO 

ARECACEAE Acrocomia aculeata Bocaiúva P NATIVA SA, FES, VC LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
  Attalea speciosa  Babaçú P NATIVA FESU LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
  Scheelea phalerata  Acuri P NATIVA FES, FESU LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
  Mauritia flexuosa * Buriti P NATIVA VC LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
 Syagrus oleracea  Gueroba  P NATIVA SA, FES, VC LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 

  Syagrus romanzoffiana Pindó P NATIVA SA, FES, VC LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia ridicula 
Cipó Papo de 
Peru Li NATIVA FESU, SA LC ALTA X SECO NÃO 

ASTERACEAE Synedrellopsis 
grisebachii.  

Agriãozinho-
tapete H NATIVA S LC ALTA INFESTANTE SECO SIM 

  Vernonia ferrugínea  Assa-peixe H NATIVA S LC ALTA INFESTANTE SECO SIM 
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  Mimosa pudica Roxinha Sb NATIVA S LC ALTA INFESTANTE SECO SIM 

  Acanthospermum 
australe 

Carrapicho H NATIVA S, DOM LC ALTA INFESTANTE SECO NÃO 
  Bidens pilosa Picão H NATIVA S, DOM LC ALTA INFESTANTE SECO NÃO 
  Baccharis dracunculifolia Vassourinha Sb NATIVA S, DOM LC ALTA INFESTANTE SECO SIM 
BIGNONIACEAE Arrabidaea sp. Ipê-Cipó LI NATIVA FES,FESU,SF LC ALTA MEDICINAL SECO SIM 
 Cuspidaria fasciculata.  Cipó-florido Li NATIVA FES,FESU,SF LC LENTA X SECO NÃO 
  Handroanthus aureus Paratudo  A NATIVA FES, SF LC LENTA MEDICINAL SECO NÃO 

  Handroanthus 
ochraceus. 

Ipê-amarelo A NATIVA FES,FESU,SF LC LENTA PAISAGISMO SECO NÃO 

  Handroanthus 
impetiginosus  

Ipê-roxo A NATIVA FES,FESU,SF NT LENTA PAISAGISMO SECO NÃO 

  Handroanthus 
heptaphyllus 

Ipê-rosa A NATIVA FES,FESU LC LENTA PAISAGISMO SECO NÃO 
  Jacaranda cuspidifolia  Carobinha A NATIVA FES,FESU,SF LC LENTA PAISAGISMO SECO NÃO 

  
Zeyheria montana  

Bolsa de 
Pastor Ab NATIVA SA, SF LC LENTA X SECO NÃO 

  Memora peregrina  Ciganinha Ab NATIVA AGR, SA LC LENTA INFESTANTE SECO NÃO 

BIXACEAE Cochlospermum regium 
Algodãozinh
o Ab NATIVA SA, SF LC ALTA X SECO NÃO 

  Bixa orellana Urucum Ab EXÓTICA DOM LC X CULINÁRIA SECO SIM 
BORAGINACEAE Cordia glabrata Louro-preto A NATIVA  FES, FED, VC LC MEDIA MADEIRA SECO SIM 
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  Cordia trichotoma . Louro-pardo A NATIVA  FES, FED, VC LC MEDIA MADEIRA SECO SIM 
  Patagonula americana  Guajuvira A NATIVA  FES, SA, VC LC MEDIA MADEIRA SECO SIM 
BROMELIACEAE Bromelia balansae. Caraguatá H NATIVA SA, SF LC X PAISAGISMO COM NÃO 
  Bromeliaceae sp1 Caraguatá H NATIVA SA, SF LC X PAISAGISMO COM NÃO 
  Bromeliaceae sp2 Caraguatá H NATIVA SA, SF LC X PAISAGISMO COM NÃO 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum Amescla  A NATIVA VC, FES, FESU LC LENTA 
MADEIRA E 
MEDICINAL COM SIM 

CACTACEAE Epiphyllum sp1 Cacto H NATIVA SA, SF LC X X COM NÃO 
  Cereus jamacaru Mandacaru H NATIVA SA, SF LC X X COM NÃO 
CALOPHYLLACEAE Kielmeyera coriacea Pau-Santo A NATIVA SA, SF, S LC ALTA MEDICINAL SECO SIM 
CANNABACEAE Trema micrantha Piriquiteira A NATIVA FES, SF, VC LC ALTA X COM SIM 
CARYOCARACEAE Caryocar brasiliense.* Pequi A NATIVA SF, FES LC ALTA CULINÁRIA COM NÃO 

CHRYSOBALANACEAE Couepia grandiflora  
Fruta-de-
ema A NATIVA SF, FES LC ALTA X COM SIM 

  Hirtella glandulosa. 
Bosta-de-
cabra A NATIVA SF, FES LC ALTA X COM SIM 

CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense. Guanandi A NATIVA VC LC MEDIA MADEIRA COM NÃO 
  Buchenavia tomentosa. Tarumarana A NATIVA VC, FES, FESU LC MEDIA X COM SIM 

COMBRETACEAE 
Combretum leprosum . 

Carne-de-
Vaca A NATIVA SF, FES LC ALTA MEDICINAL SECO SIM 

  Terminalia argentea. 
Capitão-do-
Campo A NATIVA SF, FES LC MEDIA 

MADEIRA E 
LENHA SECO SIM 
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COMMELINACEAE Commelina  Trapoeraba H NATIVA DOM, AGR, S LC X INFESTANTE SECO SIM 
CONNARACEAE Connarus suberosus. Araruta  Sb NATIVA SF LC LENTA MEDICINAL COM SIM 

  
Rourea induta. 

Botica-
Inteira Ab NATIVA SF lc LENTA X COM SIM 

COSTACEAE Costus spiralis  
Cana-de-
macaco H NATIVA VC LC X MEDICINAL SECO NÃO 

  Costus spicatus  
Cana-de-
macaco H NATIVA VC LC X MEDICINAL SECO NÃO 

CYPERACEAE Cyperus cf. polystachyos. Tiririca H NATIVA SA, SF, VC LC X X SECO NÃO 
  Cyperus sp. Tiririca H NATIVA SA, SF, VC LC X X SECO NÃO 
DILLENIACEAE Curatella americana. * Lixeira A NATIVA SA, SF LC ALTA X SECO SIM 
  Davilla elliptica  Lixeirinha Ab NATIVA SA, SF LC ALTA x COM SIM 

EBENECEAE Diospyros hispida * 
Caqui-do-
Cerrado Ab NATIVA SA, SF, VC LC ALTA x COM NÃO 

ERYTHROXILACEAE Erythroxylum sp 
Fruta-de-
pomba A NATIVA S, SF, SA LC LENTA X COM NÃO 

EUPHORBIACEAE Croton urucurana 
Sangra-
d'água A NATIVA VC LC ALTA MEDICINAL SECO NÃO 

  Mabea fistulifera Mamoninha A NATIVA SA, SF, VC LC ALTA X SECO SIM 
  Sapium sp Mutuqueira  A NATIVA SA, SF, VC LC X X SECO NÃO 
  Cnidoscolus sp Cansanção H NATIVA SA, SF, VC LC X INFESTANTE SECO NÃO 

  Sebastiania hispida  Branquinho H NATIVA SA, SF, VC LC X X SECO NÃO 
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FABACEAE 
CAESALPINIOIDEAE Bauhinia rufa  

Pata-de-vaca A NATIVA SF LC MEDIA MEDICINAL SECO NÃO 
  Bauhinia sp1 Pata-de-vaca Sb NATIVA SF LC MEDIA MEDICINAL SECO NÃO 
  Bauhinia sp2 Pata-de-vaca Ab NATIVA SF LC MEDIA MEDICINAL SECO NÃO 
  Copaifera langsdorffi Copaíba A NATIVA VC, FES, FED LC ALTA MADEIRA COM SIM 
  Dimorphandra mollis * Fava-de-Anta A NATIVA SA, S LC LENTA MEDICINAL COM SIM 
  Diptychandra aurantiaca Balsimim A NATIVA VC SA, FES, FED LC MEDIA MADEIRA SECO NÃO 

  Hymenaea courbaril Jatobá-Mirim A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC LENTA 
MADEIRA, 
CUINÁRIA COM NÃO 

  Hymenaea stigonocarpa 
* 

Jatobá-do-
Cerrado A NATIVA FES, SF LC LENTA 

MADEIRA, 
CUINÁRIA COM NÃO 

  
Senna alata  

Fedegoso-
Gigante Ab NATIVA AGR, DOM LC ALTA X SECO NÃO 

  Senna occidentalis  Fedegoso Ab NATIVA AGR, DOM LC ALTA MEDICINAL SECO NÃO 
 Ormosia coccinea Tenteira  A NATIVA VC LC LENTA MADEIRA COM SIM 

  Stryphnodendron 
adstringens  Barbatimão A NATIVA SA, S LC LENTA MEDICINAL COM SIM 

FABACEAE 
FABOIDEAE Aeschynomene falcata Feijãozinho H NATIVA SA, S LC ALTA X SECO NÃO 
  Amburana cearensis  Emburana A NATIVA FED, FESU LC LENTA MEDICINAL SECO SIM 

  Aeschynomene 
fluminensis 

Feijãozinho H NATIVA FES LC MEDIA X COM SIM 
  Andira humilis * Morcegueira A NATIVA FES LC MEDIA X COM SIM 
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APÍCULA 

  Andira inermis * Morcegueira A NATIVA FES LC MEDIA X COM NÃO 

  Bowdichia virgilioides 
Sucupira-
Preta A NATIVA FES, FED, SA LC MEDIA MADEIRA COM NÃO 

  Crotalaria spectabilis 
Guiso-de-
cobra H NATIVA SA, S LC X X SECO NÃO 

  Erythrina sp Mulungu A NATIVA FES LC LENTA MADEIRA SECO SIM 
  Glycine max Soja H EXÓTICA AGR LC X INDUSTRIAL COM NÃO 
  Phaseolus vulgaris Feijão H EXÓTICA VC, FES LC MEDIA INDUSTRIAL SECO SIM 
  Pterogyne nitens  Amendoeira A NATIVA FES, FED, SA LC MEDIA MADEIRA SECO SIM 
  Vatairea macrocarpa  Passarinhão A NATIVA SA, S LC LENTA X SECO SIM 

  Machaerium acutifolium 
* 

Sapuva A NATIVA FES, FED, SA LC ALTA MADEIRA SECO SIM 
FABACEAE 
MIMOSOIDEAE 

Anadenanthera 
macrocarpa  

Angico-
Vermelho A NATIVA FES, FED, SA LC ALTA MADEIRA SECO SIM 

  Albizia niopoides 
Angico-
Branco A NATIVA FES, FED, SA LC ALTA MADEIRA SECO SIM 

  Calliandra brevipes Esponjinha Ab NATIVA SA, S LC ALTA x SECO SIM 

  Dipteryx alata Cumbaru A NATIVA 
 VC, FES, FED, 

SA LC MEDIA CULINÁRIA COM SIM 

  Enterolobium 
contortisiliquum  

Ximbuva A NATIVA 
 VC, FES, FED, 

SA LC MEDIA MADEIRA COM SIM 
  Inga laurina  Inga-branco A NATIVA VC, FES LC MEDIA CULINÁRIA COM SIM 
  Inga vera Inga-de-rio A NATIVA VC LC MEDIA CULINÁRIA COM SIM 
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  Mimosa 
caesalpiniaefolia 

Sansão-do-
campo A EXÓTICA AGR, DOM LC X PAISAGISMO SECO SIM 

FLACOURTIACEAE Casearia gossypiosperma 
Pau-de-
espeto A NATIVA 

VC, FES, FED, 
FESU LC X MADEIRA SECO NÃO 

  Casearia sylvestris Pau-Vidro A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC X MADEIRA SECO NÃO 
LAMIACEAE Tectona grandis Teca A EXÓTICA AGR LC X INDUSTRIAL SECO NÃO 
  Hyptis suaveolens Cheirosa H NATIVA S LC X X SECO NÃO 

  Vitex montevidensis Tarumã A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC LENTA MADEIRA COM SIM 

LAURACEAE Ocotea sp 1 Canela A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC LENTA MADEIRA COM NÃO 

  Ocotea sp 2 Canela A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC LENTA MADEIRA COM NÃO 

LECYTHIDACEAE Carinianna estrellensis 
Jequitibá-
Branco A NATIVA FES LC LENTA MADEIRA SECO NÃO 

LOGANIACEAE Strychnos pseudoquina  
Quina-do-
cerrado A NATIVA 

VC, FES, FED, 
FESU LC LENTA MEDICINAL COM NÃO 

LORANTHACEAE Struthanthus flexicaulis 
Erva-de-
Passarinho H NATIVA VC, FES, FED, 

FESU LC X X COM NÃO 
MALPIGHIACAEAE Byrsonima crassifólia Murici Sb NATIVA SA, SF, VC LC ALTA CULINÁRIA COM NÃO 
  Byrsonima sp Muricizeiro Sb NATIVA SA, SF, VC LC ALTA CULINÁRIA COM NÃO 
  Banisteriopsis sp Cipó de Flor LI NATIVA SA, SF, VC LC ALTA X SECO NÃO 
  Peixotoa sp Peixotoa Sb NATIVA SA, SF, VC LC ALTA x SECO SIM 
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MALVACEAE Ceiba speciosa  Paineira A NATIVA FESU LC MEDIA PAISAGISMO SECO NÃO 

  Apeiba tibourbou * 
Escova-de-
Macaco A NATIVA FES, VC LC ALTA MADEIRA SECO SIM 

  Guazuma ulmifolia. Mutambo A NATIVA 
VC, FES, FED, 

FESU LC MEDIA 
MADEIRA E 

LENHA COM NÃO 
  Helicteres sp.  Rosquinha Ab NATIVA SA, S LC X MEDICINAL SECO NÃO 

  Luehea paniculata  
Açoita-
cavalo A NATIVA FES, VC LC MEDIA MADEIRA SECO NÃO 

  Pseudobombax sp Imbiruçú A NATIVA FESU LC MEDIA PAISAGISMO SECO NÃO 
  Sida cerradoensis.  Guanxumas H NATIVA SA, S LC MEDIA MEDICINAL SECO NÃO 

  Sida santaremensis Guanxumas H NATIVA SA, S LC MEDIA MEDICINAL SECO NÃO 
MELASTOMATACEAE Leandra lacunosa Pixirica Ab NATIVA VC, S, SA LC ALTA X COM SIM 

  Miconia albicans 
Canela-de-
Velho Ab NATIVA VC, S, SA LC ALTA MEDICINAL COM SIM 

  Miconia sp Pixirica Ab NATIVA VC, S, SA LC ALTA X COM SIM 

  Tibouchina candolleana 
Quaresmeira
-do-brejo A NATIVA VC LC ALTA X SECO NÃO 

MELIACEAE Cedrela fissilis Cedro  A NATIVA FES, FED LC LENTA MADEIRA SECO SIM 
  Guarea sp Guarea A NATIVA FES, VC LC MEDIA MADEIRA SECO SIM 

  
Khaya sp 

Mogno-
Africano A EXÓTICA AGR LC X INDUSTRIAL SECO X 

MENISPERMACEAE Abuta grandifolia  Cafezinho Ab NATIVA VC, FES LC X X COM NÃO 
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MORACEAE Brosimum gaudichaudii * 
Mama-
cadela A NATIVA FES, FED LC ALTA MEDICINAL COM NÃO 

  Ficus sp1 
Figueira 
mata-pau A NATIVA VC, FES LC ALTA X COM NÃO 

  Ficus sp2 Figueirinha A NATIVA VC, FES LC ALTA X COM NÃO 
MYRTACEAE Eucalyptus sp Eucalipto A EXÓTICA SF LC LENTA INDUSTRIAL SECO SIM 

  Campomanesia 
adamantium  

Guavira Ab NATIVA SF, FES LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
  Eugenia dysenterica.* Cagaita A NATIVA SF,VC LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
  Myrcia sp Pitanguinha A NATIVA SF, VC LC LENTA X COM SIM 
  Psidium guajava Goiaba A NATIVA SF,VC, DOM LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
NYCTAGINACEAE Guapira opposita  Maria-Mole A NATIVA SF, FES LC ALTA X SECO NÃO 

PIPERACEAE 
Piper aduncum  

Falso-
jaborandi Ab NATIVA VC LC ALTA MEDICINAL COM NÃO 

POACEAE Andropogon bicornis 
Rabo-de-
burro H NATIVA SA, S LC X X SECO NÃO 

  Avena sativa Aveia H EXÓTICA AGR LC X INDUSTRIAL SECO NÃO 

  Digitaria insularis  
Capim-
amargoso H NATIVA SA, S LC X X SECO NÃO 

  Panicum maximum. Colonião H EXÓTICA PAS LC X PASTAGEM SECO NÃO 
  Panicum parvifolium. Capim H NATIVA SA, S LC X PASTAGEM SECO NÃO 

  Panicum pernambucense Capim H NATIVA SA, S LC X PASTAGEM SECO NÃO 
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  Echinolaena inflexa  Capim-flecha H NATIVA SA, S LC X PASTAGEM SECO NÃO 
  Guadua sp1 Bambu H NATIVA VC, S, SA LC X X SECO NÃO 
  Guadua sp2 Taboquinha H NATIVA VC, S, SA LC X X SECO NÃO 
  Urochloa brizantha Braquiaria H EXÓTICA PAS LC X PASTAGEM SECO NÃO 
  Urochloa decumbens Braquiaria H EXÓTICA PAS LC X PASTAGEM SECO NÃO 
  Urochloa sp Braquiaria H EXÓTICA PAS LC X PASTAGEM SECO NÃO 
  Zea mais Milho H EXÓTICA AGR LC X INDUSTRIAL SECO NÃO 

POLIGONACEAE Polygonum ferrugineum 
Erva-de-
bicho H NATIVA SF, FES LC X MEDICINAL SECO NÃO 

  Triplaris americana 
Pau-de-
Novato A NATIVA VC LC ALTA X SECO SIM 

PRIMULACEAE Myrsine guianensis  Capororoca A NATIVA VC, FES LC LENTA MADEIRA COM SIM 

PROTEACEAE Roupala montana 
Carne-de-
vaca Ab NATIVA FES,FED, FESU LC ALTA LENHA SECO SIM 

RUBIACEAE Alibertia edulis 
Marmelo-de-
Anta Ab NATIVA VC, SA LC ALTA CULINÁRIA COM NÃO 

  Alibertia sessilis  Marmelinho Ab NATIVA VC, SA LC ALTA CULINÁRIA COM NÃO 

  Borreria sp 
Agriãozinho-
tapete H NATIVA VC, SA LC X X SECO NÃO 

  Genipa americana Jenipapo A NATIVA VC, FES, FED LC MEDIA X COM NÃO 

  Guettarda pohliana 
Veludinho-
vermelho A NATIVA FED, FESU LC MEDIA X COM NÃO 
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  Psychotria 
carthagenensis 

Erva de Rato Ab NATIVA VC, FES LC X MEDICINAL SECO NÃO 

  Randia armata 
Cruz-de-
malta Ab NATIVA VC, FES LC X X SECO NÃO 

  Tocoyena formosa Jenipapo-de-
cavalo Ab NATIVA VC, FES LC LENTA CULINÁRIA COM NÃO 

RUTACEAE Zanthoxylum sp 
Laranja-do-
mato A NATIVA VC, FES, FESU LC MEDIA X COM SIM 

SALICACEAE Casearia sylvestris  Espeteiro A NATIVA FES, FED LC MEDIA MADEIRA SECO SIM 

SAPINDACEAE 
Allophylus edulis 

Fruto-de-
pombo A NATIVA 

VC, FES, FED, 
SF LC LENTA LENHA COM SIM 

  Magonia pubescens  Timbó A NATIVA FES, SF LC MEDIA X SECO SIM 
  Matayba guianensis  Camboatá A NATIVA FES, VC, S LC MEDIA MADEIRA COM SIM 
  Serjania erecta cipozinho Li NATIVA VC, FES LC ALTA MEDICINAL COM SIM 
  Serjania sp1 Cipó Li NATIVA VC, FES LC ALTA X COM SIM 
SAPOTACEAE Pouteria ramiflora * Corriola A NATIVA S, SF, SA LC MEDIA CULINÁRIA COM SIM 
  Pouteria torta. Abiu A NATIVA FES, FESU LC LENTA CULINÁRIA COM SIM 
SIPARUNACEAE Siparuna guianensis  Negramina A NATIVA VC, FES LC ALTA MEDICINAL COM NÃO 
SMILACACEAE Smilax sp1 Japecanga Li NATIVA VC, FES LC X MEDICINAL SECO NÃO 
  Smilax sp2 Japecanga Li NATIVA VC, FES LC X MEDICINAL SECO NÃO 
SOLANACEAE Solanum viarum Joá H NATIVA SA, VC, AGR LC ALTA X COM NÃO 
  Solanum lycocarpum  Lobeira Ab NATIVA SA, VC, AGR LC ALTA X COM NÃO 
THELYPTERIDACEAE  Phegopteris connectilis Samambaia H NATIVA VC LC X X X NÃO 
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URTICACEAE Cecropia pachystachya Embauba A NATIVA VC,FES, SA LC ALTA MEDICINAL COM SIM 

VERBENACEAE Aloysia virgata 
Cambarizanh
o Sb NATIVA SA, VC, AGR LC X X SECO SIM 

  Lippia alba Cambara Sb NATIVA SA, VC, AGR LC X X SECO SIM 

  Stachytarpheta 
cayennensis 

Gervão H NATIVA SA, VC, AGR LC X INFESTANTE SECO SIM 

VOCHYSIACEAE Callisthene fasciculata. 
Carvão-
branco A NATIVA FES, FED LC LENTA MADEIRA SECO SIM 

  Qualea grandiflora * Pau-terra A NATIVA SA LC LENTA MADEIRA SECO SIM 

  Qualea parviflora * 
Pau-terra-
da-folha-fina A NATIVA SA, SF LC LENTA MADEIRA SECO SIM 

  
Vochysia divergens Cambará A NATIVA 

VC, FES, FED, 
FESU LC MEDIA PAISAGISMO SECO SIM 

  Vochysia haenkeana. Pau-amarelo A NATIVA FES,FESU LC LENTA PAISAGISMO SECO SIM 

ZINGIBERACEAE Hedychium coronarium 
Lírio-do-
brejo H NATIVA VC LC X PAISAGISMO SECO NÃO 

Legenda: * indica espécie endêmica de cerrado. Hábito = A – arbórea, P – Palmeira, Ab – Arbustiva, SA – Subarbustiva, H – Herbácea, Li – Liana. Ambiente 
= VC – Vegetação Ciliar, FES – Floresta Estacional Semidecídua, FED – Floresta Estacional Decidual, FESU – Floresta Estacional Submontanha, SA – Savana 
Arborizada, SF – Savana Florestada, S – Savana, AGR – campos agrícolas, PAS – pastagens, DOM – ambiente doméstico. Status = LC - menos preocupante, 
NT – quase ameaçada.COM – comestíveis. Nas colunas de Velocidade de Rebrota e Uso o X representa que não há informação a respeito. 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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TÉCNICAS 
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RELATÓRIOS DAS OFICINAS E REUNIÕES TÉCNICAS 
 

A elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da 

Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula é objeto da prestação de serviço 

celebrada por meio 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). 

Os serviços deverão seguir, além da metodologia e estratégia 

apresentadas no “Roteiro Metodológico de Planejamento” (IBAMA, 2002), o 

Termo de Referência n. 01/2018 e as orientações da Contratada. Deste modo, 

seguindo ao disposto no TR, os trabalhos deverão ser desenvolvidos em 11 

(onze) etapas. 

Deste modo, o presente Anexo visa demonstrar que o Plano de Manejo 

da APA do Ceroula foi construído, além de uma ampla análise de documentos e 

informações coletadas, por meio de Reuniões Técnicas entre a Contratante e a 

Contratada, bem como pela realização de duas Oficinas Participativas, que 

contaram com representantes de instituições parceiras e especialistas em 

planejamento e gestão de UC. 

1. PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO 

A Primeira Oficina de Planejamento foi realizada com o intuito de 

fortalecer e democratizar o processo de elaboração do Plano de Manejo, 

envolvendo o Conselho Gestor da Unidade e os diversos segmentos da 

sociedade civil organizada.  

Buscando priorizar a participação da população residente à APA, esta 

etapa foi realizada em dois momentos, sendo a primeira realizada nas 

instalações da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no dia 22 de março 

de 2019; e, a segunda realizada na Conveniência Rincão, localizada na 
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Associação “Juntos Somos Mais”, que contemplam as comunidades rurais Só 

Alegria, Beleza Pura e Vale do Sol. 

 

1.1 PRIMEIRA OFICINA – ETAPA UCDB 

A Primeira Oficina de Planejamento, denominada de Diagnóstico 

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

Etapa UCDB, foi realizada no dia 22 de março de 2019, no Anfiteatro do Bloco 

M, da Universidade Católica Dom Bosco, localizado na Avenida Tamandaré, n. 

6.000, no município de Campo Grande/MS. 

A referida oficina foi desenvolvida com o objetivo principal de estabelecer 

as estratégias para comunicação social entre o público direta e indiretamente 

envolvidos, a comunidade técnico-científica e a sociedade civil organizada, 

visando construir um diagnóstico participativo da área objeto do estudo. 

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 primeira 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; a comunidade acadêmica; o terceiro setor; órgãos e entidades dos 

governos federal e estadual; e, a comunidade local. 

A divulgação do evento junto à comunidade ocorreu por meio da 

distribuição de e-mails, e convite divulgados por aplicativo de mensagens. Ainda, 

no sitio oficial da PLANURB foi publicada a convocação para a realização do 

Diagnóstico Participativo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula, e no dia 21 de março de 2019, na edição extra do Diário Oficial de 

Campo Grande, foi publicado o Edital n. 4/2019/PLANURB, de 20 de março de 

2019, referente ao comunicado sobre a realização do evento. 

A Oficina foi conduzida pela equipe de trabalho multidisciplinar da UCDB, 

sendo dividida em duas etapas. No início foi realizada a apresentação do Plano 
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de Trabalho proposto pela Contratada, demonstrando os objetivos da oficina e 

os instrumentos legais que regem a unidade de conservação da APA do Ceroula; 

na sequência, foram expostas as atividades que serão realizadas para o 

levantamento de informações, bem como apresentados quais são os principais 

desafios decorrentes dos levantamentos de campo a serem desenvolvidos na 

área em questão.  

A segunda etapa da oficina caracterizou-se pela promoção do Diagnóstico 

Participativo, onde os participantes foram convidados a demonstrarem suas 

impressões sobre a APA do Ceroula, sendo instruídos sobre a forma como 

deveriam apresentar suas visões referentes aos fatores que compõe as 

oportunidades, ameaças (ambiente externo) e os pontos fortes e fracos 

(ambiente interno).  

Figura 1 – Apresentação do Plano de Trabalho 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2019. 

  



 

256 
 

Como estratégia da oficina, foram sugeridas algumas questões para 

auxiliar no processo, conforme apresentado a seguir: 

 “Qual a situação-problema que quero conhecer? ” 

 “Que informações eu preciso para conhecer a situação-problema? ” 

 “Onde buscar as informações? Quais as formas de coleta? ” 

 “Como sistematizar e disseminar as informações? ” 

Figura 2 – Diagnóstico Participativo 

 
      Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2019. 
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A aplicação da metodologia permitiu posicionar e/ou situar a comunidade 

dentro do contexto em que ela se encontra, auxiliando na formulação das 

estratégias para fortalecê-la. Possibilitou ainda, construir de forma participativa 

o reconhecimento das vulnerabilidades e das potencialidades socioeconômicas 

e ambientais da APA do Ceroula, demonstrando a visão das pessoas que 

frequentam a área, totalizando 29 (vinte e nove) contribuições, conforme 

apresentadas na sequência. 

 

Quadro 1 – Resumo das Contribuições na aplicação da metodologia do 

Diagnóstico Paricipativo 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 
 Biodiversidade; 
 Motivação dos alunos de cursos superiores da 

IES da região; 
 Parcerias com outras instituições (Públicas); 

Proximidade da área urbana; 
 Recursos Hídricos. 

 Acesso livre e sem controle; 
 Ausência de articulação entre 

profissionais envolvidos; 
 Ausência de conhecimento sobre a 

importância da região; 
 Ausência de planejamento; Marketing; 
 Resíduos sólidos. 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

 Assoreamento; 
 Ausência de apoio da comunidade; 

Degradação; 
 Especulação imobiliária; 
 Manejo precário na zona de amortecimento; 

Poluição dos rios; 
 Resíduos sólidos; 
 Turismo rural sem regras;  
 Uso inadequado do solo. 

 Conservação da biodiversidade; 
Educação ambiental; 

 Exploração potencial do turismo e 
atividades esportivas; 

 Integração entre profissionais e 
comunidade para a gestão. 

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2019. 
 

A Oficina contou com a participação de 90 (noventa) atores de diversas 

entidades, com um público predominantemente acadêmico, entre universidades 

e servidores da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

A escolha da data da oficina teve como motivação o Dia Mundial da Água, 

evento maior, realizado na própria UCDB, que oportunizou apresentar também, 
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a toda a comunidade acadêmica e demais envolvidos, tendo sido desenvolvido 

duas apresentações, realizadas às 9h e 19h, com um público total de 272 

(duzentos e setenta e dois) presentes. 

 

1.2 PRIMEIRA OFICINA – ETAPA ASSOCIAÇÃO “JUNTOS SOMOS MAIS” 

A segunda atividade referente a Primeira Oficina de Planejamento de 

elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do 

Córrego Ceroula – APA do Ceroula, foi realizada no dia 17 de maio de 2019, na 

Conveniência Rincão, junto aos integrantes da Associação denominada “Juntos 

Somos Mais”, que contempla as comunidades rurais Só Alegria, Beleza Pura e 

Vale do Sol. 

Além dos integrantes das comunidades rurais, participaram da oficina 

representantes do Grupo Técnico de acompanhamento do Contrato n.21, do 

Conselho Gestor da APA do Ceroula e da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, além de docentes e acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB). Ao todo, foram contabilizados 44 (quarenta e quatro) presentes, sendo 

que desses, 20 (vinte) eram moradores das comunidades convidadas. 

As atividades foram iniciadas com a Contratada discorrendo sobre a 

importância da reunião e da participação de todos envolvidos neste processo. 

Na sequência, os presentes foram divididos em dois grupos, com 

aproximadamente 10 (dez) pessoas em cada, onde os representantes da UCDB 

iniciavam assuntos, e os moradores discorriam sobre, de maneira espontânea. 

Inicialmente foi solicitado aos participantes que descrevessem a região, bem 

como o que gostariam que fosse ou não modificado, para melhor entender a 

relação deles com o local. 

Partiu-se então para a exploração do conhecimento do grupo sobre a 

região, com o auxílio de perguntas-chave (o que existe aqui, o que mais 

podemos ver, como, quando, onde, para quê, por quê, quanto e sempre foi 

assim), contando ainda com a presença de um facilitador. Por meio dessas 

perguntas, os presentes foram estimulados a descrever as características do 
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local, em relação ao lazer, meio ambiente, aspectos físicos, infraestrutura, 

atividades produtivas, comercialização de produtos, dentre outras. 

Figura 3 – Primeira Oficina de Planejamento realizada na Conveniência 

Rincão 

 
      Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2019. 
 

A coleta de informações da percepção e conhecimento da comunidade 

local a respeito do espaço em que vivem foram registrados por meio de 
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anotações e registros fotográficos durante o desenvolvimento da metodologia 

proposta. 

Como resultado desta atividade, foram apresentadas as seguintes 

contribuições: 

 Principais atividades e fonte de renda dos moradores: agricultura, e a 

pecuária de leite para produção de queijo; 

 Culturas agrícolas citadas: mandioca, abacaxi, abóbora, soja, 

hortaliças, melancia, milho, limão galego, limão Taiti, banana, poncã e 

seringueira; 

 Criação de porcos e galinhas, para subsistência; 

 Dentre as dificuldades relatadas, destaca-se a falta de melhores 

oportunidades e condições de trabalho aos jovens que, em sua 

maioria, e independente de nível de escolaridade, migram para a área 

urbana em busca de outro tipo de trabalho como forma de renda; 

 As propriedades são geralmente geridas pelas famílias, não havendo 

a contratação de funcionários; 

 O abastecimento de água é realizado por meio de poços, comunitários 

e individuais, mas foi informado que em alguns locais apresentam 

dificuldades na sua exploração, sendo encontrada vazão suficiente a 

200m de profundidade; 

 No que concerne à existência de nascentes na área, foi informado que 

há uma nascente na comunidade Vale do Sol, que está sem vegetação 

ripária e necessitando de reflorestamento; na comunidade Só Alegria 

existem duas nascentes, que estão sem proteção; e, na comunidade 

Vale do Sol verifica-se a nascente do Angico, que apresenta vazão 

alta; 

 Pontuaram sobre a falta de incentivos financeiros para produção, bem 

como a ausência de acompanhamento técnico para auxílio e 

orientação na produção de culturas; 

 Foi relatado que algumas propriedades das comunidades participavam 

de uma feira de orgânicos, porém as pragas começaram a ser 
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recorrentes, e então não havia produção suficiente, o que forçou os 

pequenos produtores a desativarem suas atividades; 

 A existência de burocracia em relação aos programas governamentais 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP), o que dificulta as atividades; 

 Foram mencionados problemas de saúde ocasionados pelo uso 

indevido de defensivos agrícolas; 

 As dificuldades de acesso e de escoamento da produção devido à 

qualidade das estradas; 

 Os moradores afirmaram ter conhecimento sobre a Área de Proteção 

Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), confirmando a existência 

destas em suas propriedades, conforme disposto na legislação 

vigente; 

 Informam que em alguns trechos, para se ter acesso ao rio, faz-se 

necessário solicitar autorização do proprietário, uma vez que na região 

ocorrem invasão de áreas para a prática de caça de animais silvestres, 

o que resulta em um maior cuidado com a segurança das 

propriedades; 

 A rotina semanal dos moradores é dedicada somente à plantação e 

não possuem atividades de lazer na região, sendo a mais próxima em 

Rochedinho, que é a Festa do Queijo. Aos finais de semana, quem 

tem condições, se desloca à Campo Grande para participar de cultos 

religiosos, projetos sociais e outras atividades de lazer; 

 O trator da associação é utilizado de maneira compartilhada entre os 

associados e ainda assim, alguns disseram não ter acesso ao referido 

equipamento; 

 Em relação ao saneamento básico, predomina a utilização de fossa 

séptica, porém muitas residências sequer a possuem; e, 

 Informaram que não há sistema de irrigação, sendo que o plantio 

ocorre de acordo com a época de chuva. 
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Prosseguindo, foi apresentado aos presentes a importância da instituição 

de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, como na qual estão 

inseridos, bem como a necessidade da elaboração do Plano de Manejo para a 

APA do Ceroula. Encerrando as atividades, foi informado aos presentes qual era 

o objetivo do projeto, bem como foi solicitada a colaboração de todos com a 

permissão da entrada da equipe da UCDB em suas propriedades, a fim de 

realizar amostragens para geração de dados. 

Por fim, faz-se importante mencionar que os presentes informaram que as 

comunidades não possuem o costumo de se reunir, e que há muito tempo não 

acontecia uma interação como a ocorrida nesta Primeira Oficina de 

Planejamento, concluindo assim que o momento foi produtivo e importante para 

o crescimento da Associação. 

 

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). 

A programação da Segunda Oficina de Planejamento seguiu os moldes 

da Primeira Oficina, conforme segue. 
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Figura 4 – Planejamento da Segunda Oficina de Planejamento 

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 

O evento foi divulgado por meio de mídia falada, no “Programa UCDB no 

Campo” (figura 5) que foi ao ar no dia 20 de setembro, às 7 horas. Neste, foi 

realizada 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. 

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

 
Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
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A divulgação da segunda oficina também foi realizada por meio de cartaz 

convite, disponibilizado no site da UCDB, em e-mails enviados aos membros do 

conselho gestor da APA do Ceroula e aos membros do GT da APA do Ceroula. 

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. 

  A Segunda Oficina de Planejamento foi conduzida pela equipe de 

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

com 35 (trinta e cinco) participantes. 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). 

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; 

 Proposta preliminar de zoneamento para a APA do Ceroula. 
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Figura 6 – Segunda Oficina de Planejamento 

 
 Fonte: Universidade Católica Dom Bosco, 2020. 
 

Ao final das explanações, foi realizado um diálogo participativo com os 

presentes na sala virtual, sendo abordados as seguintes temáticas: 
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 Assistência técnica para produção agrícola; 

 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. REUNIÕES TÉCNICAS 

Conforme o disposto no Termo de Referência n. 01/2018, durante o 

processo de elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da 

Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, era necessário o desenvolvimento 

de três Reuniões Técnicas, conforme demonstrado na sequência: 

 Primeira Reunião Técnica – Organização e Planejamento; 

 Segunda Reunião Técnica – Estruturação do Planejamento; 

 Terceira Reunião Técnica – Avaliação do Plano de Manejo. 

As reuniões técnicas foram realizadas entre a equipe técnica do Órgão 

Gestor da UC e da Universidade Católica Dom Bosco, em conjunto com os 

representantes do Grupo Técnico constituído pelo Executivo Municipal. Tiveram 

como objetivo o alinhamento das diretrizes e estratégias para a gestão da 

unidade. 

Ao final, foram realizadas aproximadamente 20 (vinte) Reuniões 

Técnicas, conforme imagens que segue. 
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Figura 7 – Reuniões Técnicas 

 
 Fonte: PLANURB, 2020. 
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Figura 8 – Reuniões Técnicas 

 
    Fonte: PLANURB, 2020. 
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VIII - realizar avaliações contínuas dos resultados alcançados e propor alterações 
quanto aos programas e projetos desenvolvidos na APA do Lajeado;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência, fixadas por legislação.

Parágrafo único. Os processos de licenciamento ambiental, que tratam de 
atividades potencialmente causadoras de impacto na APA, deverão seguir o disposto na 
Resolução CONAMA n. 428, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 3° O Conselho Gestor da APA do Lajeado será composto por 11 (onze) 
conselheiros titulares e igual número de suplentes, assim distribuídos:

I - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB);

II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

III - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP);

IV - Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL);

V - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA);

VI - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);

VII - Águas Guariroba S/A;

VIII - Associação Parque Residencial DAMHA;

IX - Associação de Moradores do Parque Rural das Águas de Santa Maria;

X - Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA);

XI - Sindicato Rural de Campo Grande – MS.

§ 1º Os conselheiros serão oficialmente indicados pelas respectivas entidades, 
mediante apresentação de ata ou documentação similar.

§ 2º Caberá ao Prefeito de Campo Grande, por ato próprio, efetuar a nomeação 
dos conselheiros oficialmente indicados.

Art. 4º O mandato dos conselheiros componentes do Conselho Gestor da APA do 
Lajeado, excetuando-se o do Presidente, será de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 
recondução.

Art. 5º O Conselho Gestor da APA do Lajeado terá a seguinte estrutura:

I - Plenária;

II - Mesa Diretora;

III - Assessoria Executiva.

Art. 6º A Plenária é uma reunião pública realizada conforme calendário anual, 
previamente estabelecido e tem como objetivo o debate, a proposição e o assessoramento 
da gestão da Unidade de Conservação.

Art. 7º A Mesa Diretora do Conselho Gestor da APA do Lajeado será composta 
pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§ 1º O Presidente será o titular da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB).

§ 2º O Vice-Presidente será um representante da Administração Pública, indicado 
pela Unidade Gestora da Unidade de Conservação.

§ 3º O Secretário terá a função de auxiliar o Presidente durante a reunião e será 
escolhido em plenária, dentre seus pares.

Art. 8º A Assessoria Executiva, diretamente subordinada ao Presidente do 
Conselho, tem por finalidade realizar o apoio técnico-administrativo e será indicada pela 
Unidade Gestora da Unidade de Conservação.

Art. 9º Os membros do Conselho Gestor da APA do Lajeado exercerão seus 
mandatos gratuitamente, sendo esta atividade considerada de caráter relevante para o 
serviço público.

Art. 10. O Plano de Manejo da APA do Lajeado deverá contemplar os estudos, 
avaliações e demais informações existentes sobre a APA, considerando os aspectos 
ambientais, físicos e socioeconômicos, atendendo aos dispositivos vigentes.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 8.693, de 5 de junho de 2003 e suas respectivas alterações, com efeitos a 
contar de 1° de fevereiro de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE MAIO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

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, localizada no município de Campo Grande-MS 
e dá outras providências. 

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos 
incisos VI e VIII, alínea ‘a’, do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o 
disposto na Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Resolução CONAMA n. 428, de 17 
de dezembro de 2010

DECRETA: 

Art. 1º Fica criado o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do 
Córrego Ceroula – APA do Ceroula, localizado no Município de Campo Grande, órgão de 
caráter consultivo, propositivo e de assessoramento do Poder Executivo Municipal, com 
as atribuições definidas neste Decreto.

Art. 2º Compete ao Conselho Gestor da APA do Ceroula:

I - realizar a revisão do seu regimento, no prazo de até 90 (noventa) dias, 
contados da data de publicação deste Decreto;

II - fomentar e acompanhar a elaboração, implementação e/ou revisão do Plano 
de Manejo da APA, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;

III - buscar a integração da APA com as demais unidades e espaços territoriais, 
especialmente protegidos no Município de Campo Grande – MS, e com o seu entorno;

IV - compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados 
com a APA;

V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual, elaborado pelo 
Órgão Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA);

VI - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação 
com a população do entorno ou do interior da unidade; 

VII - zelar pela transparência da gestão e tomada de decisões que atentem a 
APA;

VIII - realizar avaliações contínuas dos resultados alcançados e propor alterações 
quanto aos programas e projetos desenvolvidos na APA do Ceroula;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência, fixadas por legislação.

Parágrafo único. Os processos de licenciamento ambiental, que tratam de 
atividades potencialmente causadoras de impacto na APA, deverão seguir o disposto na 
Resolução CONAMA n. 428, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 3° O Conselho Gestor da APA do Ceroula será composto por 15 (quinze) 
conselheiros titulares e igual número de suplentes, assim distribuídos:

I - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB);

II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

III - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP);

IV - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR);

V - Fundação Municipal de Esporte (FUNESP);

VI - Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL);

VII - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA);

VIII - Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA);

IX - Associação Agropecuária do Assentamento Conquista, em conjunto com a 
Associação dos Agricultores Familiares do PA Conquista;

X - Cooperativa Agrícola de Campo Grande (COOPGRANDE);

XI - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS);

XII - Conselho Regional de Economia (CORECON);

XIII - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA);

XIV - Sindicato Rural de Campo Grande – MS;

XV - Financial Construtora Ltda.

§ 1º Os conselheiros serão oficialmente indicados pelas respectivas entidades, 
mediante apresentação de ata ou documentação similar.

§ 2º Caberá ao Prefeito de Campo Grande, por ato próprio, efetuar a nomeação 
dos conselheiros oficialmente indicados.

Art. 4º O mandato dos conselheiros componentes do Conselho Gestor da APA 
do Ceroula, excetuando-se o do Presidente, será de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 
recondução.

Art. 5º O Conselho Gestor da APA do Ceroula terá a seguinte estrutura:

I - Plenária;

II - Mesa Diretora;

III - Assessoria Executiva.

Art. 6º A Plenária é uma reunião pública realizada conforme calendário anual, 
previamente estabelecido e tem como objetivo o debate, a proposição e o assessoramento 
da gestão da Unidade de Conservação.

Art. 7º A Mesa Diretora do Conselho Gestor da APA do Ceroula será composta 
pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§ 1º O Presidente será o titular da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB).

§ 2º O Vice-Presidente será um representante da Administração Pública, indicado 
pela Unidade Gestora da Unidade de Conservação.

 § 3º O Secretário terá a função de auxiliar o Presidente durante a reunião e será 
escolhido em plenária, dentre seus pares.

Art. 8º A Assessoria Executiva, diretamente subordinada ao Presidente do 
Conselho, tem por finalidade realizar o apoio técnico-administrativo e será indicada pela 
Unidade Gestora da Unidade de Conservação.

Art. 9º Os membros do Conselho Gestor da APA do Ceroula exercerão seus 
mandatos gratuitamente, sendo esta atividade considerada de caráter relevante para o 
serviço público.

Art.10. O Plano de Manejo da APA do Ceroula deverá contemplar os estudos, 
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avaliações e demais informações existentes sobre a APA, considerando os aspectos 
ambientais, físicos e socioeconômicos, atendendo aos dispositivos vigentes.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 8.365, de 26 de dezembro de 2001 e suas respectivas alterações, com 
efeitos a contar de 1° de fevereiro de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE MAIO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO n. 13.523, DE 18 DE MAIO DE 2018

Institui o Comitê Gestor de regularização das entidades que compõem o 
Sistema Municipal de Planejamento (SMP) e dá outras providências. 

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos 
incisos VI e VIII, alínea ‘a’, do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o 
disposto no Decreto n. 10.274, de 22 de novembro de 2007, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor de regularização das entidades que 
compõe o Sistema Municipal de Planejamento (SMP), cujo objetivo é avaliar a situação 
jurídica dessas entidades, identificando suas não conformidades, bem como apontar as 
providências cabíveis para sua efetiva regularização. 

Art. 2º O Comitê Gestor será integrado por um representante, titular e suplente, 
dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Vice-Prefeita;

II - Gabinete do Prefeito (GAPRE);

III - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV);

IV - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

V - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB)

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR);

VII - Controladoria-Geral do Município (CGM); 

VIII - Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU). 

§ 1º Caberá ao Diretor-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB) presidir o Comitê Gestor. 

§ 2º Caberá ao Prefeito de Campo Grande, por ato próprio, designar os membros 
que comporão o Comitê Gestor.

Art. 3º Compete ao Comitê Gestor:

I - analisar os documentos de registro das entidades que compõe o Sistema 
Municipal de Planejamento (SMP);

II - emitir parecer sobre a situação jurídica dessas entidades, identificando suas 
não conformidades;

III - orientar e promover a regularização das entidades cadastradas no Sistema 
Municipal de Planejamento Urbano.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE MAIO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DESPACHOS

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO

Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 18.05.2018, foi Ratificada por 
inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo art. 25, “caput”, da Lei Federal n. 
8666/93 e, com fundamento no artigo 26 e legislação complementar, a despesa do 
processo n. 71357/2017-30, PPS n. 15/2018 – FMMA – SEMADUR, em favor de JOSÉ 
MARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO

Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 18.05.2018, foi Ratificada por 
inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo art. 25, “caput”, da Lei Federal n. 
8666/93 e, com fundamento no artigo 26 e legislação complementar, a despesa do 
processo n. 71352/2017-16, PPS n. 9/2018 – FMMA – SEMADUR, em favor de JAIR 
DOMINGOS SMANIOTTO.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO

Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 18.05.2018, foi Ratificada por 
inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo art. 25, “caput”, da Lei Federal 
n. 8666/93 e, com fundamento no artigo 26 e legislação complementar, a despesa 
do processo n. 71356/2017-77, PPS n. 18/2018 – FMMA – SEMADUR, em favor de 
ORIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO
 
Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 18.05.2018, foi Ratificada por dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8666/93 e, 
com fundamento no artigo 26 e legislação complementar, a despesa do processo 
n. 3123/2018-96, PAM n. 527/2018 – SESAU, em favor de PROBIO PRODUTOS E 
SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

REPUBLICA-SE POR CONSTAR COM INCORREÇÕES NO ORIGINAL, PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 5227, de 20/4/2018.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 9 DE ABRIL DE 2018, AO 
CONTRATO n. 01, DE 1°/2/2013.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED e o Sr. Airton Godoi.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93, Lei n. 8.245-91 e na 
Justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 11153/2013-06, volume 6.
OBJETO: Alteração do valor do Contrato n. 01/2014.
VALOR: R$ 15.334,56 para atender o período de vigência deste Termo Aditivo, 
distribuídos em parcelas mensais de R$ 1.277,88 conforme cálculo realizado pela 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN com base no índice IPCA-E.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 1°/2/2018 a 1°/2/2019.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições do Contrato n. 01/2013, 
desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Elza Fernandes Ortelhado e Airton Godoi.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE ABRIL DE 2018.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 74, CELEBRADO EM 26 DE ABRIL DE 2018. 
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED e a Instituição Cotolengo Sul - Matogrossense.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/93, Lei Federal n. 8.245/91 e Justificativa 
anexa ao Processo Administrativo n. 91785/2017-14
OBJETO: Locação de imóvel predial territorial urbano, situado na Rua Alberto Araújo 
Arruda, s/n, Bairro Vila Nossa Senhora Aparecido, nesta destinado ao funcionamento da 
Escola Municipal Virgílio Alves de Campos.
VALOR: O valor do aluguel é de R$ 1.821,02 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e 
dois centavos) mensais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
DOTAÇÃO: Fonte do Recurso - 1 Recurso do Tesouro. Unidade Orçamentária: 0909F 
- Secretária Municipal de Educação. Programa de Trabalho: 105.12.361.0007.2015. 
Elemento de Despesa: 33903910 - Locação de Imóveis. 
ASSINATURAS: Elza Fernandes Ortelhado e Valdeci Marcolino.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE ABRIL DE 2018.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 76, CELEBRADO EM 26 DE ABRIL DE 2018.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento - SEFIN e o Banco Santander do Brasil S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93, demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, de conformidade com o Edital de Credenciamento n. 01/2017, e 
Processo Administrativo n. 15938/2018-27.
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira, incluídas as Cooperativas de Crédito 
e outras para prestação de serviços continuados de recolhimento de tributos e demais 
receitas municipais, através de Documentos de Arrecadação Municipal - DAM, guias, 
carnês e boletos, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio 
magnético dos valores arrecadados, conforme o disposto no presente contrato, edital de 
credenciamento e seus anexos.
VALOR: R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por documento de arrecadação 
processado, salvo os serviços de Correspondente Bancário que será de R$ 2,80 (dois 
reais e oitenta centavos), de acordo com o primeiro adendo publicado em 10 de janeiro 
de 2018, diogrande n. 5.111.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURAS: Pedro Pedrossian Neto, Leonardo Souza Damasceno e
Margareth Bejarano.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE ABRIL DE 2018.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa



Página 12:. quarta-feira, 30 de julho de 2003 

APOSTILA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAo 

Na Resolução ·PE" SEMAD n .. 1.352, de 25 de julho de 
2003, publicada no OIOGRANOE n. 1.367, de 28 de julho de 2003. foi 
feita a seguinte apostila: . 

ONDE CONSTOU: " ..• Edital de Convocação n. 1, de 24 de junho de 
2003 .. ;" 

PASSE A CONSTAR: • ... Edital de Convocação n. 5. de 10 de julho de 
2003 .. : 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE JULHO DE 2003. 

T,,::&.Q/id? 
Secretária Municipal de Administração 

o 1L-_.:.-S_ec_lI_eta_ri_a_M_u_n_lc_i:-pa_l_d_e_S_a_ú_d_e_p_ú_b_II,-ca_---' 

RESOLUÇÃO "PE" SESAU n. 187 # DE 29 DE JULHO DE 2003. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAúDE· PÚBUCA, 
tendo em vista o disposto no art. 12. inciso 1/. do Decreto n. 7.743. de 30 
de novembro de 1998. resolve: 

REMANEJAR os servidores. abaixo relacionados. lotados 
na Secretaria Municipal de Saúde Pública. conforme especificaçao cons
tante no quadro: 

Cadaatnl 
249890/02 

251135/02 
118966102 
263133/02 
362263/01 
360627/01 

Servidor Céicllgo APartJrde 
Isabel Esveraldina Estrela da 0102700300 51612003 
Silve 
Jarlene Paulino Ramos 0102701300 12/512003 
José Ronaldo Almeida 0100400801 12J6flO03 
Leda Maria Marques da Silve 0102701300 51612003· 
luiz Alberto Rodriaues de Mira 0102501200 91612003 
Rose Mary Helena Garcia Fei- 0102800500 41612003 
tosa 

CAMPO GRANDE-MS. 29 DE. JULHO pE· 2003. 

~~CHI 
i;tj~ M~~lçlpal de Saúde PúbUca 

ATOS DE LICITAÇÃO 

AVISO 

EDITAL DE LICITAÇÃO N. 12412003 
TOMADA DE PREÇOS 

PROCESSO N. 39.98612003-98 

OM UNICÍPIO D E C AMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através da Comissão Permanente de Licitação, ioma público que se ·encontra aberta à 
licitação acima referida, do tipo "menor preço", tendo por objeto a aquisiçllo de 
pneus, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

As empresas interessadas poderiio óbter mediante o pagamento de R$ 25.00 (vinte e 
cinco reais). a pasta. contendo as especificaçõeS e baSes da licitação na Secretaria 
Municipal de Administração - Coonlenàdoria Geral de Licitação. sito à Avenida 
Afonso Pena 3.297 - Ccntró - }O Andar - Paço Municipal. 

Poderão participar da licitação em epígrafe, as empresas regularmente inscritas no 
Registro Cadastral deste Município. óu que atenderem a todas as condições exigidas 
para: cadastramentoaté o terceiro dia anterior a -<lata fixada para o recebimento das 
propostas. . . ' 

A documentação e a proposta deverão ser entregues às 1 4:00 h oras d o dia 21 de 
Agosto de 2003. na sala de reuniões da aludida Comissão Permanente de Licitação, 
instalada no BloCo "A" - Térreo. do endereço supra mencionado. 

DIOGRANDE n.1.369 

Campo Grande,. 29 de julho de 2003. 

GJ.<". ~fard 

ADENDO N. 01 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 120/2003 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 37.789/2003-16 e Outros 

O Município de Campo Grande. Estado de Mato Grosso do Sul através da 
Coordenadoria Geral de Ucitaçêo, comunica aos Interessados, que ficam 
retificados os item 2 e 3 da Proposta Detalhe - Anexo I do Edital, onde lê-se 
unidades, leia-se blocos. 
Esclarecemos que se faz necessário. reabrir novo prazo para apresentação 
de documentaçêo e proposta, uma vez que a modificação em tela afetarâ a 
formulação das propostas, segundo dispõe o § 4° do artigo 21 da Lei 
8666/93, bem como as empresas interessadas deverão comparecer a 
Coordenadoria de Licitação para retirar a Proposta Detalhe corrigida. 
A data do recebimento da documentação e propostas fica prorrogada para 
o dia 22 de agosto de 2.003 às 14:00 horas, 
As demais condições permanecem inalteradas. 

Campo Grande - MS, 29 de Jul de 2003. 

"~ I 

'ntr~n~ira 

w.·· .. ' .... · ... · 

U 

AsseSsoria Juridlca 

. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Conselho Gestor da rea de Proteção 
Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula 

DEUBERAÇÃO C.G CEROULA ti' 00112003 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO GESTOR DA AREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO 
CEROULA - APA DO CEROULA. 

O CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇAo AMBIENTAL DA 
BACIA DO CÓRREGO CEROULA - CG CEROULA. no uso das 
competências que lhe conferem o inciso XIV do art. 2". do Decreto n° 
8.365, de 26 de dezembro de 2001 e. considerando declsio ocorrida em 
ReuníAo Ordinária realizada em 06 de maio do corrente ano. 

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Gestor da área 
de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula - CG Ceroula. 
conforme anexo único da presente deliberação. 

Campo Grande, 28 de julho de 2003. 
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ANEXO UNICO DA DELIBERAÇÃO C.G CEROULA N° 001/2003 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DA APA DO 
CEROULA 

CAPiTUL.O I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DAS FINALIDADES 

Art. 1· • O Conselho Gestor da APA do Ceroula - C. G. 
CEROULA" órGêo de caráter consultivo, deliberativo, de assessoramenlo 
ao Poder Executivo Municipal, tem como finalidade cumprir e zelar pelo 
cumprimento das disposições contidas no Decreto n° 8.264, de 
27/07/2001, e no Decreto n° 6.365, de 26 de dezembro de 2001. 

Art. 2· • Compete ao Conselho Gestor da APA do 
Ceroula: 

I - incentivar e acompanhar a elaboração, implementação 
e a revisão do plano de manejo da APA; 

II - analisar, propor alteração, aprovar ou não lermo de 
referência e respectivo plano de manejo; 

III - discutir, propor e acompanhar as ações para a 
implantação do plano de manejo e gestão da APA; 

IV • requerer estudos técnicos para embasar a revisão e 
atualização dos programas do plano de manejo e seu zoneamento 
quando necessário; 

V - diligenciar para que a referida unidade cumpra suas 
finalidades com a participação e o envolvimento dos órgãos pÚblicos 
competentes e da população local; 

VI - compatibilizar os interesses dos diversos setores 
sociais envolvidos com os objetivos da unidade e seu entorno 

, VII - zelar pela transparência da gestão e tomada de 
decisões que atetem a APA; 

______ VIII - 'analisar e manifestar-se, sempre que considerar 
necessário ou solicitado pelo Órgão público responsável pela Unidade, 

, sobre obras ou 'etividades potencialmente causadoras de impactos na 
. -respectiva unidade e,suas zonas de entorno e ou corredores ecológicos e 

propor medidas mitigadoras e compensatórias; 

.• IX - apreciar o orçamento da APA índusive receitas e 
despesas e o,relatório financeiro a ser elaborado anualmente pelo órgão 

-administrador ou OSCIP'- Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público,:confonme tipificado pela Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, na 

. hipótese de'gestão delegada mediante Tenmo de Parceria; 

X - buscar a integração da APA com as demais Unidades 
de conservação e espaços territoriais especialmente protegidos e com a 
região como um todo; 

XI- sugerir critérios para eventual seleção de OSCIP com 
a qual poderá ser estabelecido Termo de Parceria para a gestão da APA; 

XII - realizar avaliações contínuas dos resultados 
alcançados e propor alterações quanto aos programas e projetos 
desenvolvidos na APA do Ceroula; 

XIII - propor convênios entre o setor público e a iniciativa 
privada a fim de garantir a execução das medidas de proteção da APA; 

Interno; 
XIV - elaborar, aprovar e fazer cumprir o seu Regimento 

CAPiTUL.O II 

DA COMPOSiÇÃO 

ArL 3° • O Conselho Gestor da APA do Ceroula será 
composto de 17 (dezessete) Conselheiros TItulares e respectivos 
Suplentes, representantes das seguintes entidades: 

I • Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de Meio 
Ambiente - PLANURB; 

II - Secretaria Estadual de Meio Ambiente I Instituto de 
Meio Ambiente Pantanal - IMAP; 
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III - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMAlMS: 

IV • Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA; 

V - Sindicato Rural de Campo Grande; 

VI - Cooperativa Agricola de Campo Grande Ltda -
COOPGRANDE; 

VII - Associação Agropecuária do Assentamento 
Conquista/Associação dos Agricultores Familiares do PA Conquista; 

VIII - Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CNPGC/EMBRAPA; 

IX - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e 
da Região do Pantanal- UNIDERP; 

X - Universidade Católica Dom Bosco - UCDB; 

XI - Comissão de Melo Ambiente do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAlMS; 

CMDR; 

XII - Conselho Regional de Economia - CORECONIMS; 

XIII - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -

XIV - Sociedade de Defesa do Pantanal- SODEPAN; 

xv - Instituto ECO JBG; 

XVI- Financial Construtora Industrial lida; 

XVII· Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso do 
Sul- SINGTURlMS, 

§ 1· • Os Conselheiros Titulares e Suplentes serão 
oficialmente indicados pelas respectivas entidades meq!~nte 
apresentaçao de ata ou documento similar. . :if" 

§ zo -O mandato dos conselheiros representlmtes-~ 
instituições nominadas nos itens I a VI, VII a XII e XIII a XVII do artigo 3°, ' 
Capítulo II, terão mandato de 20 meses, 28 meses::.e 36 meses 
respectivamente, passando cada grupo a se renovar a qada dois anos, 
sendo que cada conselheiro terá mandato de dois anos.renoyável por 
igual periodo, 

§ 3° - A nomeação dos conselheiros titu'lares e suplentes, 
após indicação em confonmidade com o parágrafo 1° deste artigo, será 
feita através de Portaria pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente - PLANURB, órgão 
responsável pela administração da APA do Ceroula. 

',,-
CAPiTULOm 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Ar!. 4° O Conselho Gestor da APA do Ceroula terá a 
seguinte estrutura: 

I Plenária; 
II - Mesa Diretora: 
a) Presidência; 
b) Secretaria Executiva; 
c) Câmaras Técnicas. 

SEÇÃOI 

DA PLENÁRIA 

Art. 5· - A Plenária do Conselho Gestor da APA do 
Ceroula reunir-se-á, ordinariamente conforme calendário definido na 
primeira reunião anual do Conselho e, extraordinariamente, quando 
convocada pelo Presidente ou mediante requerimento de pelo menos 1/4 
(um quarto) de seus membros, 

An. 6° - A Plenaria será presidida pelo Presidente do 
Conselho Gestor. 
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§ 10
' - Na ausência do Presidente, a Plenária será 

presidida pelo Vice-Presidente. 

§ 2° - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a 
reunião será aberta pelo Conselheiro mais idoso presente, que procederá 
à eleição de um Conselheiro para presidir os trabalhos. 

§ 3° - Ao Conselheiro Suplente presente na assembléia 
som'3nle cabe,á o exercício do voto se aUsiint;; Q respectivo Conselheiro 
Titular. 

Art. 7° - A Plenária será convocada ordinariamente pelo 
Presidente do Conselho em conformidade com o calendário pré
estabelecido e com antecedência mínima de 7 (sete) dias, constando na 
convocação: 

I - a pauta de assuntos a serem discutidos; 

II - o local e horário de início da reunião. 

Art. 8° - A convoGaÇao extraordinária da Plenária dar-se-á 
com antecedência mínima de 3 (três) dias. 

Art. 9" - A Plenária instalar-se-á em primeira convocação 
com a presença da maioria absoluta, ou seja 50% (cinqüenta por cento) 
mais um, do total de votos. Em segunda convocação, com presença de 
pelo menos 113 (um terço) do total de votos, podendo ser realizada no 
mesmo dia, decorridos no minimo 30 (trinta) minutos após o horário 
marcado para a primeira convocaçao, desde que tenham sido 
convocados nesses termos. 

Parágrafo único - As decisões das assembléias serão 
tomadas, pela maioria absoluta, através de votos da maioria simples dos 
presentes à reunUlo, salvo as exceções previstas neste artigo. 

Art. 10 - A Plenária é uma reunião pública:exceto quando 
deliberado em contrário pela maioria dos Conselheiros. 

§ 1° - O Presidente poderá conceder. a palavra a qualquer 
dos presentes não-Conselheiros. 

§ 2° .. A Plenária poderá convidar eventualmente pessoas 
. para prestar esclarecimentos, fornecer subsídios ou dirimir dúvidas sobre 
qualquer matéria. 

ordem do dia. 
AIt. 11 - As reuniões ordinárias constamde'expediente e 

§ 1° - O expediente abrange: 

avisos, comunicações. registros de fatos, 
apresentação de proposições, correspondências e documentos de 
interesse da Plenária; 

II - consultas ou pedidos de esclarecimentos por parte do 
Presidente ou de um dos Conselheiros. 

§2° - A ordem do dia compreende aprovação das atas das 
sessões anteriores, de pareceres, exposição, discussão e votação da 
matéria nela incluída. 

§3° - A inclusão de matéria, não prevista na pauta, 
depende da aprovação da Plenária. 

AIt. 12 - As reuniões da Plenária terão a duração máxima 
de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogadas por mais 30 minutos se 
deliberado pelos Conselheiros. 

Art. 13 - Para o registro dos trabalhos, cada sessão 
plenária será lavrada em ata digitada que, após aprovada, será assinada 
pelo Presidente e pelo Secretário-Executivo, devendo a mesma conter: 

1- verificação do quorum; 

II - a data, a hora de abertura. o número da reunião e o 
local de sua realização; 

111- o nome do Presidente da reunião; 

'IV - o nome dos Conselheiros presentes; 

V - a súmula-dos assuntos e as respectivas deliberações. 
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SEÇÂOII 

DA MESA DIRETORA 

AIt. 14 - A Mesa Diretora, órgão direlor do Conselho será 
compo~ta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Sec~tário 
ExecutIvo e pelo Secretário Suplente. 

. § 1° - O Presidente é o representante do Instítulo de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente PLAf\!URB. 

. § 2° - O Vice-Presidente, o Secretário Executivo e o 
SecretMo Suplente serão eleitos pelos seus pares, para um mandato de 
02 (dOIS) anos. 

§ 3" ~ Poderão ser destituldos pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos conselheIros, em sessão plenária especialmente convocada 
para tal fim, os membros da Mesa Diretora que faltarem a 3 reuniões 
consecutivas ou quatro allemadas, no período de um ano. 

Seçlo III 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

Art. 15 - A Secretaria Executiva, diretamente subordinada 
á Presidência, tem por finalidade prover o Conselho de apoio técnico
administrativo. 

Art.16 - Compete à Secretaria Executiva: 

I - programar e executar as atividades relativas à 
divulgação, serviços gerais, comunicação, material, reprodução, arquivo e 
expedIção de documentos; 

II - prestar assistência administrativa ao Presidente; 

. III - executar outras tarefas' correlatas, que lhe forem 
confendas pelo Presidente. 

.Parágrafo; único - A- Secretaria:E.xeculiva será dirigida 
por umSecretáno-Executivo que será-substituldo, ·em seus impedimentos, 

, . pelo Secretário Suplente. 

SeçãolV 

.. DAS CÂMARAS TÉCNICAS 

. AIt. 11 - O Conselho Gestor da APA do Ceroula instituirá, quandO 
necessário, Câmaras Técnicas de caráter permanente ou temporário, de 
acordo com a decisão do plenário, no ato de sua criação. 

Parágrafo único: as Câmaras Técnicas serão formadas por membros 
titulares e suplentes, escolhidos em plenário e designados pelo 
Presidente do Conselho Gestor. 

Art 18 - O Conselho Gestor da AP A do Ceroula, poderá convidar técnicos 
especializadOS, não representantes das instituições integrantes do 
Plenário, para auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos das Cêmaras 
Técnicas temporárias, desde que haja previsão e disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

AIt. 19 - As Câmaras Técnicas terão por finalidade a análise e 
elaboração de pareceres, propostas e recomendações que subsidiem as 
decisões do plenário 

§ 1° - Cada Cámara Técnica terá um coordenador, eleito entre seus 
membros. 

§ 2" - As reuniões das Câmaras Técnicas serão convocadas por seus 
respectivos coordenadores, com no mínimo 05 (cinco) dias de 
antecedência. 

§ 3" - As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas pare 
o seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus 
membros e obedecido o disposto neste Regimento. 

§ 40 
- As Câmaras Técnicas encaminharao suas conclusões através da 

Secretaria Executiva á Presidência do Conselho Gestor que as submeterá 
à aprovaçao do Plenário. 

Art 20 - Os conselheiros do Conselho Gestor da APA do Ceroula, 
poderão, dependendo da necessidade, viabilizar a participação de 
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técnicos de suas instituições para a realizaçao de trabalhos não 
remunerados junto as camaras Técnicas. 

Art. 21 - A daliberaçao que criar a Câmara Técnica fixará sua 
composição, regime, atrIbuiç6es e, quando couber, o prazo de 
funcionamento. 

CAPíTULO IV 

DAS ATRIBUIÇOEs 

SEçAol 

DO PRESIDENTE 

Art. 22 • Ao Presidente compete exclusivamente, além de 
outra. atribuições que lhe são conferidas por este Regimento ou 
pertinentes ao cargo: 

informais; 
I • representer o Conselho em eventos formais e 

II • convocar sessões plenárias, estabelecendo sua pauta; 

III • ordenar a distrlbuíçao dos expedientes para os 
lembros do Conselho; 

da ordem; 
IV • presidir as sessões plenárias, decidindo as questões 

Conselho; 
v • baixar atos, visando ao cumprimento das decisCes do 

VI • exercer, em sessão plenária, o direito de voto de 
qualidade, em caso de empate; 
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v -exercer outras aüYidades pertinentes ao cargo. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 26 • Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem 
o comparecimento do suplente e sem motivo justificado, a três reuni6es 
consecutivas ou quatro alternadas, no perfado de um ano. 

§ 1° Em caso de duas faltas consecutivas ou três 
alternadas a entidade representada deverá ser comunicada através da 
Mesa Diretora do Conselho. 

S 2" - A justificativa de que traia o 'capur deste artigo 
deverá ser apresentada antecipadamente ou em até 48 horas após a 
reunilo, em casos excepcionais. 

AIt. 27 - O Conselheiro poderá ser substituido a qualquer 
tempo pelo 6rglo ou instituiçaoque o Indicar, independentemente do 
cumprimento do mandato. 

Pan\grafo único - Em caso de renúncia ou perda de 
mandato, o órgao ou instituiçAo pertinente deverá providenciar a 
substituiçao do ex-conselheiro, efetuando nova indicaçAo em prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 28 • Os membros do Conselho Gestor da APA do 
Ceroula exerceria seus mandatos sem qualquer remuneraçAo. sendo 
esta atividade considerada de caráter relevante para o serviço público. 

Art. 28 - Trinta dias antes de findar. o mandato, o 
Presidente do Conselho oficiará aos Orgãos e instituiçaes que compõem o 
Conselho Gestor da APA do Ceroula para que indiquem seus 
representantes para o próximo mandato. VII • empossar os Conselheiros e o Secretário-Execuüvo; 

VIII· exercer outras atrlbuiçOes pertinentes ao cargo. Art. 30 - Este Regimento só poderá ser modificado, no 
todo ou em parte, em reunilo extraordinária da Plenária, espeC!al'!lente 

-----lc::oonvocada.para.este fim. com antecedência miníma de 10 (dez) dias, com 
o quórum de 213 (dois terços) de seus membros. seçAOl1 

DO VlCE PRESIDENTE 

Art. 23 - Ao Vice-Presidente compete substituir o 
Presidente em seus impedimentos, essumindo as respectivas atrlbuiçOes. 

SEÇAO III 

DOS CONSELHEIROS 

Art. 24 - Aos demais Conselheiros incumbe: 

I - propor, discutir e votar toda a matéria, objeto de 
deliberação do Conselho, justificando seu voto, se necessário; 

" - justificar sua ausência ao Presidente, quando 
impossibilitado de participar das reuniões; 

III - participar das comissões de trabalho; e, 

IV - exercer outras atividades pertinentes ao cargo. 

SEÇÃOIV 

DO SECRETÁRlO-EXECUTIVO 

Art. 25 • Compete ao Secretário-Executivo: 

I - coordenar e controlar os serviços da Secretaria 
Executiva; 

II - assessorar o Presidente em assuntos pertinentes a 
Secretaria Executiva; 

III • secretariar as reuniões plenárias e executar as tarefa s 
exigidas por essa função; 

IV· organizar, com aprovação do Presidente, a ordem do 
dia para as reuniões plena rias; 

Pan\grato único - As modificações de que trata o "capur 
deste artigo deverio observar o disposto na leglslaçao pertinente. 

Art. 31 • As dúvidas e casos omissos que surgirem na 
aplicaçao deste Regimento serio resolvidos pela Plenária. 

Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 

à::.UIIAL UI: \;UIIVU\;ALiAU 

Convoeamoe o ex-servidor, SEBASTIÃO PEREIRA 
BARBOSA, cargo de ,ljundante de OperaçAo cadastro li' 321.915101, 
para comparac:er na sala da Comlsdo Permanente de Processo 
AdmInIatratlVo DlsclpBnar (COPAD), silo a rua Artllllr Jorge li' 501, Centro, 
nesta Capital, no prazo legal de 05 (cinco) dias, a contar da data da ultima 
pubbçAo deste editai, a 1Im·de tomar conhecimento da decisllo finai do 
Processo Administrativo Dhleiplinar Ii'. 21,2531~ em lrimite nesta 
ComlssAo Processante. 
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No Brasil, o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido aos 
cidadãos pela Constituição Federal de 1988, no art. 225, que diz: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”.

Para cumprir esta determinação, o Poder Público instituiu as Unidades de Conservação (UC), que 
compreende as áreas naturais que possuem características especiais e por este motivo são passíveis de 
proteção, de acordo com a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que trata do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e do Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002 que, 
respectivamente, cria e regulamenta o SNUC.

INFORMAÇÕES GERAIS

O QUE É UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO?

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, instituído pela Lei n. 
9.985/2000, de�ne Unidade de Conservação (UC) como o espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites de�nidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias de proteção.

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características 
especí�cas:

1. Unidades de Proteção Integral - sua instituição objetiva a manutenção dos ecossistemas livres 
de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos 
naturais. Pertencem a esse grupo as categorias: 

§Estação Ecológica

§Reserva Biológica

§Parque Nacional

§Refúgio de Vida Silvestre

§Monumento Natural

2. Unidades de Uso Sustentável - onde há exploração do ambiente de maneira a garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 
viável. Esse grupo é constituído pelas categorias: 

§Área de Proteção Ambiental

§Área de Relevante Interesse Ecológico

§Floresta Nacional

§Reserva Extrativista

§Reserva de Fauna

§Reserva de Desenvolvimento Sustentável

§Reserva Particular do Patrimônio Natural

A Lei n. 9.985/2000 estabelece ainda a necessidade de criação de Conselhos para gestão das 
Unidades de Conservação, �cando a cargo do Decreto n. 4.340/2002 a de�nição da forma de 
composição e de representação dos Conselhos, bem como demais instruções normativas. 



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. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRESENTES EM CAMPO GRANDE – MS

APA do Guariroba APA do Ceroula

APA do Lajeado Parque Estadual do Prosa

Parque Estadual Matas do Segredo Reserva Particular de Patrimônio
Particular da UFMS



Conforme o SNUC, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são áreas em geral extensa, com um certo 
grau de ocupação humana, dotada de fauna e �ora; bem como das in�uencias de aspectos físicos; 
químicos; físico-químicos do meio ambiente; atributos estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais, estando sujeita a regras especí�cas, de acordo com as 
características ambientais da área.

O QUE É UMA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

O conselho gestor tem como função auxiliar o chefe da UC na sua gestão, e integrá-la à população e 
às ações realizadas em seu entorno. O conselho deve ter a representação de órgãos públicos, tanto da 
área ambiental como de áreas a�ns (pesquisa cientí�ca, educação, defesa nacional, cultura, turismo, 
paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas), e da sociedade 
civil, como a população residente e do entorno, população tradicional, povos indígenas, proprietários 
de imóveis no interior da UC, trabalhadores e setor privado atuantes na região, comunidade cientí�ca e 
organizações não-governamentais com atuação comprovada na região.

O SNUC de�ne às competências dos Conselhos Gestores, sendo algumas dessas:

§Elaborar e revisar o seu regimento interno, que consiste em um documento elaborado pelo 
Conselho Gestor, que de�ne suas regras de funcionamento;

§Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da UC, quando couber, 
garantindo o seu caráter participativo;

§Buscar a integração da UC com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos 
e com o seu entorno;

§Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a 
unidade;

§Avaliar o orçamento da unidade e o relatório �nanceiro anual elaborado pelo órgão executor em 
relação aos objetivos da unidade de conservação;

§Opinar, no caso de conselho consultivo, ou rati�car, no caso de conselho deliberativo;

§Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de 
conservação;

§Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do 
entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.

CONSELHO GESTOR



§Atuar pela conservação da biodiversidade e alcance dos objetivos da Unidade de Conservação;

§Conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da UC, promovendo ampla discussão sobre seu papel 
e a efetividade de sua gestão;

§Identi�car os problemas e con�itos, e contribuir com a sua gestão;

§Identi�car as potencialidades da Unidade de Conservação e propor iniciativas que as fortaleçam;

§Compatibilizar os interesses dos diversos setores relacionados com a UC;

§Buscar a integração da Unidade Conservação com o contexto local, regional e nacional, no qual 
está inserida;

§Manifestar-se sobre assuntos que afetam a Unidade e seu território de in�uência;

§Demandar e propor, aos órgãos competentes, ações e políticas que promovam a conservação dos 
recursos naturais e o desenvolvimento socioambiental da Unidade de Conservação e seu território 
de in�uência;

§De�nir os mecanismos de tomada de decisão para a participação efetiva dos diferentes setores 
representados no Conselho;

§Participar da elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão 
da Unidade de Conservação.

ATRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES/ÓRGÃOS MEMBROS DA UC

§Informar sobre o andamento das discussões no âmbito do Conselho Gestor e consultar a opinião 
do seu órgão/instituição antes de se posicionar;

§Ser responsável e assumir uma postura de cooperação, empatia, solidariedade e respeito;

§Comparecer às sessões regularmente e justi�car sua ausência em caso de impossibilidade de 
comparecimento;

§Respeitar as diferentes opiniões;

§Saber ouvir, identi�cando os problemas, suas causas, interesses e argumentos produzidos pelas 
partes envolvidas; 

§Usar a criatividade e o conhecimento disponível para encontrar alternativas e soluções

§Focar em soluções para os problemas e não em pessoas, buscando o consenso e a imparcialidade;

§Fazer cumprir o Regimento Interno e a legislação em vigor.

ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS-MEMBROS DA UC



OS CONSELHOS GESTORES DA APAS
Os Conselhos Gestores das APAs inseridas no Município de Campo Grande são compostos por 

representantes dos segmentos: 

§Órgãos Públicos; 

§Usuários do Território; 

§Colegiados e Organizações da Sociedade Civil; 

§Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Esses representantes são indicados formalmente pelos órgãos/instituições, sendo que a posse 
ocorre com o ato formal realizado em Sessão Ordinária do Conselho, marcando assim o início do 
exercício de suas atribuições.

O Conselho Gestor da APA do Ceroula é um órgão de caráter consultivo, propositivo e de 
assessoramento do Poder Executivo Municipal, apresentando a seguinte estrutura de funcionamento:

§Plenária: sessão pública, realizada com objetivo de debater, propor e assessorar a gestão da APA, 
para que haja compartilhamento de informações e resultados, a tomada de decisão, a de�nição de 
responsabilidades na realização das atividades e acordos �rmados, dentre outros;

§Assessoria Executiva: diretamente subordinada ao Presidente do Conselho, tem por �nalidade 
realizar o apoio técnico-administrativo e será indicada pelo Órgão Gestor da Unidade de 
Conservação;

§Câmaras Técnicas: instâncias de apoio ao Conselho para discutir assuntos especí�cos para apoiar as 
decisões e proposições do Conselho. 

§Grupos de Trabalho (GT): instâncias de apoio ao Conselho para discutir assuntos especí�cos, com 
caráter temporário, como por exemplo, a implementação do Plano de Ação do Conselho, que 
consiste em um documento elaborado pelo Conselho que planeja as atividades a serem 
executadas pelos seus membros e estabelece as prioridades de ação.

A Mesa Diretora, responsável pela direção dos trabalhos do Conselho, é composta por:

§Presidência: exercida pelo titular do Órgão Gestor, Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB);

§Vice-Presidência: eleito  democraticamente  entre  os membros  do Conselho;

§Secretaria:  tamém  será escolhido  democraticamente  em Plenária.

COMO FUNCIONAM AS SESSÕES DO CONSELHO
As Sessões Ordinárias são aquelas previstas no Regimento Interno do Conselho, de acordo com 

periodicidade  nele  estabelecida e planejadas no início de  cada ano.

As Sessões Extraordinárias são aquelas convocadas para discutir um assunto importante e 
emergencial para a UC, que necessite de rapidez em sua resolução e de tomada de decisão, não 
podendo  aguardar pela próxima sessão ordinária agendada.

Sessões dos Conselhos Gestores das APAs



INFORMAÇÕES PERTINTENTES À APA DO CEROULA
Motivo de criação da APA do Ceroula: O ambiente no qual a APA estava presente  vinha sofrendo 

desmatamento sistemático, resultando  em intensa desnudação do solo e sua rápida erosão, com 
sérias consequências sobre o regime de �uxo das águas, tais como assoreamento dos rios e perda de 
fertilidade dos solos (Paranhos, 2000). 

Segundo Pirajá (2014) a Área de Proteção Ambiental do Ceroula, pertencente a Bacia Hidrográ�ca 
homônima, é a única que possui suas nascentes no Município de Campo Grande com drenagem para o 
Pantanal. Sendo assim, de acordo com Gonçalves (2003) a ideia de criação da APA do Ceroula foi 
contemplar  toda a área da Bacia do Alto Paraguai situada dentro do município.

Caracterização da APA do Ceroula: Assim como nas outras Áreas de Proteção Ambiental 
municipais, a APA do Ceroula possui vasta extensão (56.580 ha), além de apresentar como um dos 
principais usos do solo a atividade de agropecuária, sendo que estão presentes de micro até macro 
produtores. Como peculiaridade da região, existe forte presença da atividade  de  ecoturismo, turismo 
de  aventura e sustentável, bem como muitas pessoas  realizam a pratica de  observação  de aves. 

LEGISLAÇÕES VIGENTES REFERENTES A APA DO CEROULA
Decreto Municipal n. 8.264 de 27 de julho de 2001: Cria a Área de Proteção Ambiental da Bacia do 

Córrego Ceroula – APA do Ceroula – localizada no município de Campo Grande – MS, e dá outras 
providências.

Decreto Municipal 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, localizada no município de Campo Grande – 
MS e dá outras providências.

Deliberação C.G. Ceroula n. 001/2003: Aprova o regimento interno do conselho gestor da Área de 
Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 

O termo Bacia hidrográ�ca 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.

O QUE É UMA BACIA HIDROGRÁFICA?



Em Campo Grande, MS, existem seis Unidades de Conservação: três APAs, dois Parques Estaduais e 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.  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, sendo a única cujas águas seguem para o rio Paraguai no Pantanal. As 
outras  APAs  tem suas  águas levadas para a Bacia do rio Paraná.

PLANO DE MANEJO

O Plano de Manejo é um documento técnio que vai fazer com que os  objetivos da  criação da APA do 
Ceroula sejam alcançados, sendo estes:

Ÿrecuperar, proteger e conservar os cursos  d’água  que compõem a bacia do Córrego Ceroula;

Ÿproteger os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, o solo e  demais atributos naturais que 
posssam ser considerados relevantes;

Ÿresguardar e valorizar aspectos culturais e históricos associados às comunidades locais e à região;

Ÿpromover programas, projetos e ações de gestão e manejo das áreas que contribuam com a 
sustentabilidade econômica e social de atividades e empreendimentos existentes.

Segundo o SNUC de�ne-se como sendo o documento técnico mediante o qual, com fundamento 
nos objetivos gerais  de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.

Neste momento, o Plano de Manejo da UC encontra-se em fase de elaboração, estando à frente 
desse trabalho a Prefeitura Municipal de Campo Grande  e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
com previsão de conclusão para o ano de 2020.

CARACTERIZAÇÃO   DA  APA  DO  CEROULA



ZONEAMENTO AMBIENTAL

De acordo com o disposto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o zoneamento 
é de�nido 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 e�caz” (BRASIL, 2000). 

Este instrumento ordena o uso e a ocupação territorial, identi�cando 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 Ambiental 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



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 
n a t u r a i s  d a  A P A  d o  C e r o u l a .

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 
benef íc ios  or iundos  da  manutenção da �oresta) , 
condicionada à implementação de técnicas de manejo 
sustentáveis;
6.Trilhas ecológicas e balneários, desde que sigam a legislação 
pertinente e recomendações de órgãos o�ciais;
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 e�uentes 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).



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 �ora local e na recarga dos aquíferos.

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 �oresta), 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 o�ciais;
4.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 e�uentes 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).



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%). 

Atividades e usos permitidos
1. Agricultura e pecuária, condicionada ao manejo e conservação do solo e das pastagens (aumento da 
cobertura vegetal; melhoria da in�ltração da água no per�l do solo; controle do escoamento super�cial), 
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;
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 con�nados em área 
impermeabilizada e com sistema e�ciente de coleta e tratamento dos e�uentes 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 �orestal 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 o�ciais;
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;



Zona IV – Zona de Desenvolvimento Sustentável

Esta zona é constituída essencialmente por 
á r e a s  o c u p a d a s  p o r  a t i v i d a d e s 
agrosilvipastoris (agricultura, �orestas 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.

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;
5.Suinocultura, desde que instalada à distância mínima de 50m a partir da Zona I, com animais 
con�nados em área impermeabilizada e com sistema e�ciente de coleta e tratamento dos e�uentes 
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 �orestal 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 o�ciais;
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.



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. 

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 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;
5. Suinocultura, desde que instalada à distância mínima de 50m a partir da Zona I, com animais 
con�nados em área impermeabilizada e com sistema e�ciente de coleta e tratamento dos e�uentes 
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 �orestal 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 o�ciais;
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;



Programas Ambientais no Plano de Manejo da APA do Ceroula

O Plano de Manejo da APA do Ceroula possui seis programas ambientais que irão nortear as ações do 
plano de manejo. 
A seguir você  vai conhecer  os programas com seus  objetivos e  atores que irão realiza-los.

PROGRAMA 1 – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO PARTICIPATIVA
Objetivo: tem como 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). 

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

 
PROGRAMA 2 – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL E MANEJO DE 
RECURSOS NATURAIS
Objetivo: tem como objetivo incentivar e estimular a conservação, proteção, manutenção e recuperação 
dos recursos naturais.

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

PROGRAMA 3 – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Objetivo: tem como 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. 

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

PROGRAMA 4 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo: o objetivo do Programa é estimular a participação crítica e reflexiva da comunidade local e 
visitantes, difundindo o conhecimento e promovendo a sensibilização ambiental e as atitudes sustentáveis 
inerentes à conservação e à gestão democrática da APA.

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

PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE DIRETRIZES PARA AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 
SUSTENTÁVEIS
Objetivo: tem como objetivo estimular o apoio, a assistência técnica e gerencial, além da capacitação dos 
produtores e trabalhadores rurais da APA do Ceroula, promovendo a adoção de tecnologias e sistemas 
sustentáveis para a produção agropecuária.

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, e outros órgãos.

PROGRAMA 6 – PROGRAMA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E ESPORTIVAS
Objetivo: tem como 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 e cultural.

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, além de instituições e 
entidades de esporte, turismo ensino e pesquisa.  .



ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO CEROULA 
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