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1 - INTRODUÇÃO 
 
 
As reservas naturais protegidas no Brasil recebem o nome de Unidades de 
Conservação e constituem áreas sob regime especial de administração. São 
destinadas a ordenar o processo de ocupação em territórios que apresentem aspectos 
naturais relevantes. 
 
Desde a criação das primeiras UC’s, os conceitos para fixá-las estavam baseados 
apenas na conservação da natureza, pela preservação de belezas cênicas, ambientes 
bucólicos e espaços recreacionais para desfrute das gerações atuais e futuras e desde 
então evoluíram consideravelmente. Atualmente, há uma concepção de proteção da 
flora, fauna e de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de 
pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio climático e ecológico e preservação de 
recursos genéticos, representando um importante instrumento para a sobrevivência de 
muitas espécies, inclusive a humana. 
 
Como reflexo desta mudança foi instituído no Brasil, em 2000, o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), por meio da Lei nº 9.985, de 18 de 
julho do referido ano, tendo como principais objetivos: a manutenção da diversidade 
biológica, valorizando-a social e economicamente; a proteção de espécies ameaçadas 
e recursos hídricos e edáficos; preservação e restauração de ecossistemas; promoção 
do desenvolvimento sustentado e princípios e práticas de conservação da natureza; 
proteção de paisagens naturais e características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; promoção de 
oportunidades para a realização de pesquisa, educação, interpretação, recreação e 
turismo ecológico. Ainda com base no SNUC, as UCs são “espaços territoriais e seus 
ambientes, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção”. 
 
Diversas tipologias de conservação, instituídas nacionalmente, definem a forma de 
manejo adequada às diferentes unidades, bem cormo os objetivos que se pretende 
atingir com sua implantação. Tais tipologias se enquadram em duas categorias 
básicas: a preservação integral dos recursos naturais, se encaixando aqui as unidades 
de proteção integral ou de uso indireto, e as de conservação implementada através do 
manejo sustentável dos recursos, sendo denominadas de unidades de uso direto. 
 
O presente documento busca nortear as ações necessárias a garantir a preservação 
do Parque Municipal de Piraputangas (PMP) que, de acordo com os princípios 
lavrados pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, foi criado pelo Decreto n° 078 de 
22.05.2003, em terras do município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O referido 
Parque, neste documento entendido como Parque Natural, possui aproximadamente 
1.300 ha de área e trata-se de uma Unidade de Conservação de uso indireto, 
conforme descrito no Art. 3° da Lei 9985 de 18 de julho de 2000 que institui o SNUC - 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação valendo ára o nível federal, estadual e 
municipal.  
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Em seu Artigo 27, a referida lei estabelece que as Unidades de Conservação devem 
dispor de um Plano de Manejo, não apenas para a UC em si, mas também para sua 
Zona de Amortecimento, “a porção do território e águas jurisdicionais adjacentes a 
uma Unidade de Conservação, definida pelo Poder Público, submetida a restrições de 
uso com o propósito de reduzir impactos sobre a área protegida, decorrentes da ação 
humana nas áreas vizinhas", e corredores ecológicos. E para estes fins entende-se 
por “manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 
diversidade biológica e dos ecossistemas”, “uso indireto: aquele que não envolve 
consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais” e “plano de manejo: 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”.  
 
Portanto, o Plano de Manejo - PM é um instrumento de planejamento e gerenciamento 
das UC’s, elaborado após a devida análise dos fatores bióticos, abióticos e antrópicos 
existentes em uma unidade de conservação e em seu entorno, que prevê ações de 
manejo a serem implementadas e conforme o § 3° do Art. 27 também deve ser 
elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.  
 
O PM propicia meios para que as funções ecológicas, científicas, econômicas, sociais 
e políticas de uma unidade sejam desenvolvidas de forma harmônica, com princípios 
de planejamento atualizados e, portanto, dinâmicos. Dentro destes propósitos e 
baseado no Roteiro Metodológico de Planejamento - Parque Nacional, Reserva 
Biológica e Estação Ecológica (2002), elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), procedeu-se a elaboração do 
Plano de Manejo do Parque Municipal do Piraputangas (PMP), o qual foi realizado em 
parceria entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e a Brandt Meio Ambiente, com 
recursos advindos da compensação ambiental da Mineração Corumbaense Reunida 
S/A. 
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2 - OBJETIVOS  
 
 
Este documento tem como principais objetivos: 
 
- Fornecer diretrizes para o gerenciamento e manejo do Parque Municipal de 

Piraputangas, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos para os 
quais foi criado; 

- promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza inseridas 
no processo de desenvolvimento local, e integrar a referida UC com os usos e as 
populações circunvizinhas; 

- favorecer condições para a promoção de educação e interpretação ambiental, a 
recreação ao ar livre em contato com a natureza através do turismo ecológico, 
atividades de uso publico, compatíveis com os objetivos do SNUC de acordo com o 
Art. 4° da Lei do SNUC, de forma que fique garantida a conservação dos recursos 
naturais do Parque, a sensibilização dos visitantes para com a natureza e o retorno 
de benefícios para as populações locais;  

- fortalecer a proteção dos recursos naturais dentro da UC e ampliar o conhecimento 
sobre os mesmos na região;  

- orientar a aplicação de recursos financeiros na referida UC;  
- incentivar a constituição do Conselho Consultivo do Parque. 
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FIGURA 2.1 - Localização do Parque Piraputangas 
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3 - METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
 
3.1 - Mobilização da equipe e visitas em campo 
 
Para os levantamentos de campo, realizados pela Brandt Meio Ambiente, foi 
mobilizada, ao longo do final do ano de 2005 e no mês de janeiro do corrente ano, 
uma equipe ampla, multidisciplinar formados nas seguintes especialidades de 
conhecimento: biólogos - Botânica (flora), Herpetofauna (répteis), Mastofauna 
(mamíferos), Ictiofauna (peixes), Avifauna (aves); geólogos - Hidrologia (águas de 
superfície), Geologia (estudo de camadas geológicas), Geomorfologia (estudo do 
cenário e relevo); analistas de qualidade ambiental - análises físico-químico-
bacteriológicas da qualidade da água; engenheiro florestal - análises sobre o potencial 
de uso e manejo do Parque. 
 
Ao todo, estiveram estudando a área do Parque Municipal de Piraputangas, inclusive 
zona de amortecimento, aproximadamente 15 profissionais especializados, por parte 
da Brandt Meio Ambiente, contratados pela MCR - Mineração Corumbaense Reunida. 
Os dados existentes foram considerados suficientes para lastrear cientifica e 
tecnicamente a elaboração de um plano de manejo.  
 
 
3.2 -  Levantamento e análise bibliográfica sobre a área e seu 

entorno imediato 
 
Além dos dados primários de campo, recentes, levantados especificamente para a 
elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal de Piraputangas, encontram-se à 
disposição boas fontes de dados secundários. Estes dados foram gerados em parte 
pela  MCR - Mineração Corumbaense Reunida, ao longo da mineração de ferro na 
morraria Santa Cruz e manganês na morraria São Domingos. Outra parte dos dados, 
bastante completa, foi gerado pela Brandt Meio Ambiente, ao longo da consultoria 
para a MCR, que vem se estendendo ao longo dos últimos 15 anos nessa área e 
região. Estes dados foram incluídos, quando pertinente, na concepção e elaboração 
do Plano de Manejo em pauta.  
 
Entre os dados secundários provenientes de outras empresas de consultoria, 
universidades ou entidades de cunho científico, com o objetivo de enriquecer a 
compreensão ambiental do Piraputangas, encontram-se trabalhos de levantamentos, 
laudos e análises, incluindo aí, diagnósticos bastante completos sobre os aspectos 
ambientais das morrarias e áreas adjacentes, quais sejam principalmente as 
seguintes: 
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Agrária Engenharia e Consultoria Ltda. Estudo de Impacto ambiental Imóvel 

Piraputangas - Município de Corumbá. Ministério da Agricultura / INCRA / 
Superintendência Estadual - Mato Grosso do Sul. Vol I: Caracterização do 
Empreendimento; Vol II: Meio Físico e Meio Biótico; Vol III: Impactos, Medidas e 
Programas. Março, 1990. ca.120pp. 

DAMASCENO-JÚNIOR, G. A. 2005 Estudo florístico e fitossociológico de um gradiente 
altitudinal no planalto residual do Urucum - Mato Grosso do Sul - Brasil. 
Campinas, SP: [s.n.], 2005. Tese apresentada ao Instituto de Biologia da 
Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos necessários para 
obtenção do título de doutor em biologia vegetal. 

DAMASCENO-JÚNIOR, G., Ishii, I.H., Milliken, W., Pott, A., Pott, V., Ratter, J., 
Yesilyurt, J. 2005. Vegetation of the Moraria de Santa Cruz, Brazil. Preliminary 
report. Corumbá-MS. 43p. April. 

GEF - Global Environment Facility, ANA - Agência Nacional de Águas, PNUMA (United 
Nations Environment Programme), OEA (Organização dos Estados Americanos), 
2003 - Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Bacias 
Hidrográficas para o Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai. 

Golder Associates Brasil Ltda. Avaliação Ambiental para Criação de Unidade de 
Conservação na ÁREA de Conservação na Área de Piraputangas - Corumbá 
(MS) - Parecer Técnico. Belo Horizonte MG, dezembro, 2002. 90pp. 

POTT, A.; SILVA, J. S. V..; SALIS, S. M.; POTT, V. J.; SILVA. 2000. Vegetação e Uso 
da Terra, in Zoneamento Ambiental - Borda Oeste do Pantanal. M. P. Silva, J. S. 
V. (org). EMBRAPA. 211p.   

SALIS, S.M.; SILVA, M.P.; MATTOS, P.P.; SILVA, J.S.V.; POTI, V.J.; POTI, A. 2004. 
Fitossociologia de remanescentes de floresta estacional decidual em Corumbá, 
Mato Grosso do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Botânica, vol, 27, n.4, 
p.671.684, out-dez. 

SILVA, J.S.V. Zoneamento Ambiental - Borda Oeste do Pantanal - Maciço Urucum e 
Adjacências. Embrapa, 2000. 211p. 
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4 -  JUSTIFICATIVAS AO PARQUE MUNICIPAL DE 
PIRAPUTANGAS 

 
 
4.1 - Contexto internacional - MaB 
 
Este item contextualiza o Parque Municipal de Piraputangas (PMP) dentro do enfoque 
internacional, apresentando a Unidade, além dos acordos internacionais que 
abrangem sua área. 
 
De acordo com BRASIL (2003), o reconhecimento da grande importância que o 
Pantanal representa na preservação da biodiversidade é demonstrado pelos títulos 
que lhe foram conferidos, apresentados a seguir. 
 
O programa O Homem e a Biosfera (Man and Biosphere - MaB) foi resultado da 
Conferência da Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (Unesco) 
sobre Conservação e Uso Racional dos Recursos da Biosfera, realizada em 1968. 
Pela primeira vez foi veiculada a idéia de formar uma rede mundial para proteger 
áreas expressivas da biosfera. 
 
Este programa prevê a criação de reservas da biosfera, que são porções 
representativas de ecossistemas terrestres ou costeiros. 
 
Por meio das Reservas da Biosfera, o Programa MaB tem dois objetivos principais: 
 
- Aprofundar de forma direcionada, as pesquisas científicas, para o melhor 

conhecimento das causas da tendência de um aumento progressivo da degradação 
ambiental; 

- Conceber um novo instrumento de planejamento para as reservas da biosfera, para 
combater os efeitos dos processos de degradação. 

 
Atualmente, o Programa conta com mais de 239 reservas, localizadas em 83 países, 
cobrindo uma área total superior a 218 milhões de hectares. No Brasil, a primeira 
reserva da biosfera, criada em 1992, teve como objetivo proteger os remanescentes 
de Mata Atlântica. O Programa MaB aprovou, em outubro de 1993, dois outros 
projetos propostos pelo Brasil: a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de 
São Paulo, integrada com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e a Reserva da 
Biosfera do Cerrado do Distrito Federal. 
 
O responsável pela implantação do Programa no Brasil, desde 1999, é o Comitê 
Brasileiro do Programa MaB (Cobramab), um colegiado interministerial, coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
 
Dentro deste contexto, o Pantanal foi reconhecido com Reserva da Biosfera Mundial 
pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no 
dia 9 de novembro de 2000 (Figura 4.1). A proposta foi apresentada pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) e aprovada pela Comissão Internacional do MaB. 
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Sendo a terceira maior Reserva da Biosfera já criada, a mesma vem abranger quatro 
biomas tipicamente representados no interior da América do Sul em 60% de sua 
extensão, quais sejam: a Floresta Amazônica, a Floresta Atlântica e o Chaco, 
perfazendo um total de 25 milhões de hectares. Este título vem conferir a este bioma 
vantagens no tocante à implementação de mais ações do governo e da sociedade 
para a conservação ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável da região. 
 
Assim o Parque Municipal do Piraputangas poderá, no futuro, congregar o conjunto de 
áreas “core” da Reserva da Biosfera do Pantanal juntamente com outras UC como o 
Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, o Parque Estadual das Nascentes do 
Rio Taquari, Estrada Parque do Pantanal, Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, 
Parque Nacional da Serra da Bodoquena, além de RPPN´s estaduais e federais e 
outras UC´s. 
 
 
4.2 - Contexto federal - SNUC 
 
4.2.1 - Classificação das UC´s no Brasil e objetivos do SNUC 
 
Os objetivos de conservação em um país evidenciam a necessidade das Uc’s, em seu 
conjunto, de serem estruturadas em um sistema, tendo por finalidade organizar, 
proteger e gerenciar áreas protegidas, garantindo assim, que amostras representativas 
dos ambientes naturais sejam preservados. 
 
Como já mencionado, no Brasil o SNUC foi instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, com o propósito de ordenar as áreas protegidas, em níveis federal, estadual 
e municipal. 
 
A consolidação deste Sistema busca a conservação da diversidade biológica, a longo 
prazo, centrando-a em um eixo fundamental do processo conservacionista. 
Estabelece, ainda, a necessária relação de complementaridade entre as diferentes 
categorias de UC, organizando-as de acordo com seus objetivos de manejo e tipos de 
uso: Proteção Integral e Uso Sustentado. 
 
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo básico a preservação da 
natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 
casos previstos por lei. 
 
O grupo de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de manejo, de 
acordo com os objetos de cada uma: 
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- Estação Ecológica: tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas. 
- Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e 
preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. 

- Parque Nacional: tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

- Monumento Natural: tem como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou 
de grande beleza cênica. 

- Refúgio de Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais onde 
sejam asseguradas condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

 
As UCs de uso sustentado têm como objetivo compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 
O Grupo das Unidades de Uso Sustentável divide-se nas seguintes categorias de 
manejo, também de acordo com os objetivos de cada uma: 
 
- Área de Proteção Ambiental: tem como objetivos básicos proteger a diversidade  

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais. 

- Área de Relevante Interesse Ecológico: tem como objetivo manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

- Floresta Nacional: tem como objetivo o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração 
sustentável de florestas nativas. 

- Reserva Extrativista: tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a 
cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 
unidade. 

- Reserva de Fauna: é uma área natural com populações animais de espécies nativas, 
terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável: é uma área natural que abriga 
populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados 
às condições ecológicas locais, desempenhando um papel fundamental na proteção 
da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural: tem como objetivo conservar a diversidade 
biológica em uma área privada, gravada com perpetuidade. 

 
As UC’s de uso sustentado têm como objetivo compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
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Dentre outras atribuições o SNUC tem como objetivo previsto em seu Art. 4º os 
seguintes: 
 
- contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; 
- Iproteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;  
- contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais;  
- promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  
- promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento;  
- proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  
- proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;  
- recuperar e proteger recursos hídricos e edáficos; 
- recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  
- proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental;  
- valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
- favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 

em contato com a natureza e o turismo ecológico;  
- proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente.  

 
 
4.2.2 - O Parque e o cenário federal 
 
O Parque Municipal de Piraputangas enquadra-se na classificação de Proteção 
Integral, categoria de manejo III (equivalente a Parques Nacionais, porém em plano 
administrativo Municipal), permitindo assim o uso dirigido à educação ambiental, 
pesquisa científica e interpretação ambiental. Está inserido em um dos biomas mais 
sui generis do território nacional: o Pantanal, região que ocupa uma área de 
aproximadamente 200 mil km2, abrangendo a Bolívia, o Paraguai e o Brasil, país onde 
está situada a maior parte dele. 
 
Em termos ambientais, esta planície inundada representa uma das mais importantes 
áreas úmidas da América do Sul, devido à alta produtividade biológica e à grande 
diversidade de fauna e flora.  
 
Dentro deste contexto o Parque Municipal de Piraputangas, segundo o Plano de 
Ações Estratégicas para o Gerenciamento integrado do Pantanal e Bacia do Alto 
Paraguay, se enquadra em uma área de altíssima prioridade para conservação (Figura 
4.2). Sendo assim, este Parque virá compor, juntamente com outras UC´s da região, 
porções representativas do Bioma Pantanal podendo, no futuro próximo, estar inserida 
em políticas públicas no nível federal para gestão da Reserva da Biosfera do Pantanal. 
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FIGURA 4.1 - Mapa da Reserva da Biosfera do Pantanal 

 
 
 
De acordo com IBAMA (2003), apenas 0,55 % do Bioma Pantanal está protegido por 
UC´s em nível federal, representando 75.494,59 ha de um total de 13.684.194,36 
componentes do Bioma. 
 
 
4.3 - Contexto estadual 
 
O Estado do Mato Grosso do Sul está inteiramente compreendido nos espaços 
intertropicais da zona neotropical brasileira, abrigando em seu território os Biomas 
Cerrado e Pantanal.  
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O Cerrado representa 50% da cobertura vegetal do Estado, apresentando, via de 
regra, características transicionais de acordo com sua inserção: ao norte com clima 
tropical e ao sul o subtropical com ambientes ecológicos que conferem estacionalidade 
à sua vegetação campestre e florestal. Estes parâmetros, sobrepujando-se o físico, 
influenciam sobremaneira e enriquecem sua diversidade faunística e florística, onde 
vão se distinguir como suas principais categorias fitoecológicas as formações 
estépicas, com ressalva de que esta é a única formação de Chaco em território 
brasileiro, ausente de proteção na forma de UC´s. 
 
O Cerrado ainda é o ecossistema mais pressionado pelas atividades agrícolas 
regionais, sem que seja direcionado o mínimo esforço para a elaboração de planos e 
estratégias de conservação de áreas prioritárias de grande valor biológico. Desta 
forma, este hot spot é considerado como o menos representado no SNUC e no 
igualmente na esfera estadual, menos de 1,4 % de sua superfície está protegida na 
forma de UC´S.  
 
Cabe ainda ressaltar as suas formações florestais, de restritas proporções no âmbito 
de MS, notadamente as Florestas Estacionais Semideciduais e Deciduais, que 
originalmente reapresentavam 2,22% e 1,05 % da cobertura vegetal do Estado 
respectivamente e que atualmente são representadas apenas por 0,90 % das UC´s  
de proteção integral em território nacional, com fortes ameaças sobre seus poucos 
remanescentes localizados nas serras do Urucum-Amolar e no norte do Estado onde 
se encontra o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari. 
 
Neste sentido, o PMP assume relevância significativa tanto na proteção da 
biodiversidade do Pantanal, como na proteção de amostras representativas dos 
ecossistemas regionais e do Estado, sobretudo as Florestas Estacional Semidecidual 
e Decidual, formações raras e intensamente alteradas em todo Brasil. 
 
O panorama de UC´s estaduais no Estado do Mato Grosso do Sul é formado por 4 
Parques Estaduais, sendo dois de mais de 50.000 ha e os outros dois compreendendo 
em média 37.000 ha, e mais três unidades inseridas na categoria de uso direto, sendo 
duas Estradas-Parque (Pantanal e Piraputangas) que juntas somam 16.100 ha e um 
Rio Cênico1 (ver Lei nº 2.223, 11/04/2001,  que institui sistema estadual de unidades 
de conservação) de 15.000 ha. 
 
Da esfera municipal, na qual estará inserido o PMP, o Estado conta com oito Parques 
cuja criação foi impulsionada a partir de 2001, com a implantação do programa de 
ICMS ecológico no MS. Estas unidades forma criadas com total acessória do governo 
do estado, com objetivo de esclarecer e promover o enquadramento adequado legal e 
planejamento destas UC´s por parte de suas equipes gestoras.  
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
1 O Rio Cênico é uma categoria de manejo presente no Sistema Estadual de Unidades de Conservação através da Lei 
nº 2.223 de 11/04/2001, conceituada em seu artigo 2º como “ unidades de conservação na forma de faixas lineares em 
áreas de propriedade privada ou de domínio público, compreendendo a totalidade ou parte de um rio com alto valor 
panorâmico, cultural ou recreativo, incluindo como limites os leitos e todas as terras adjacentes essenciais para a 
integridade paisagística e ecossistêmica do rio assim designado”. 
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FIGURA 4.2 - Áreas prioritárias para conservação no Pantanal e Bacia do Alto Paraguay, segundo PAE, 2003. A região de 
em que o PMP está inserido está indicada pela seta branca, indicando altíssima prioridade para conservação. 
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5 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA E SEU ENTORNO 
 
 
5.1 - Aspectos do meio antrópico regional e local 
 
5.1.1 - Inserção geográfica regional 
 
O Parque Municipal de Puraputangas encontra-se situado no município de Corumbá 
que se localiza na porção centro-oeste do Brasil, inserido na mesorregião Pantanal Sul 
Mato-Grossense e na microrregião Baixo Pantanal, que também compreende os 
municípios de Ladário e Porto Murtinho, conforme subdivisão do Brasil dada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1985). 
 
O município de Corumbá faz limite com os municípios brasileiros de Porto Murtinho, ao 
sul; Bodoquena e Miranda, na porção sudeste; Aquidauana, Rio Verde de Mato 
Grosso e Coxim, ao leste; Cáceres, Poconé, Barão do Melgaço e Santo Antonio de 
Leverger, pertencentes ao estado de Mato Grosso, ao norte; com o município de 
Ladário que se encontra inserido dentro do município de Corumbá, na sua porção 
oeste. O limite oeste de Corumbá faz se dá com outros países: Paraguai e Bolívia 
(Figura 5.1).  
 
O município possui área total de 64.961 km² quadrados, sendo 10.056 km² de área 
urbana. A área de Corumbá ocupa 18% do estado do Mato Grosso do Sul, suas 
coordenadas geográficas são 19º05’ de latitude e 57º30’ de longitude.  
 
A cidade de Corumbá possui altitude média de 118 m acima do nível do mar e 
localiza-se à margem direita do rio Paraguai.  
 
O principal acesso rodoviário a Corumbá é a rodovia asfaltada BR-262, que a interliga 
à capital do Estado Campo Grande, distante 426 km. 
 
 
5.1.2 - Processo histórico de ocupação 
 
A história do município de Corumbá está intrinsecamente ligada à atividade minerária 
e à sua vocação para centro de apoio logístico. A área do atual município de Corumbá 
foi explorada pela primeira vez por volta de 1524 pelo português Aleixo Garcia, que ali 
chegou em busca de ouro. Mais tarde com o objetivo de fixar o domínio de Portugal na 
região, o governador e Capitão-General da Capitania de Mato Grosso, Luiz 
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, implantou pontos estratégicos militares com 
a finalidade de defender o território contra as invasões espanholas. Assim, em 1775 foi 
construído o Forte Coimbra e em 21 de setembro de 1778 foi fundado, às margens do 
rio Paraguai, o arraial de Nossa Senhora da Conceição de Albuquerque, povoado que 
surgiu como destacamento militar e se estabeleceu a princípio na ponta do Ladário.  
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Em 1856 foi estabelecido o livre trânsito de barcos brasileiros e estrangeiros no rio 
Paraguai, a partir desse momento a vocação para centro de apoio logístico começa a 
gerar efeitos sobre sua economia, pois o porto de Corumbá com sua posição 
geográfica privilegiada, torna-se um importante centro econômico, atraindo o povoado 
que até aquele momento ocupava a região onde atualmente está o distrito de 
Albuquerque. Embarcações de várias partes do mundo passaram a atracar com suas 
mercadorias em Corumbá. A zona portuária floresceu, gerando o estabelecimento de 
grandes comerciantes e companhias de navegação. 
 
 

FIGURA 5.1 - Mapa do Município de Corumbá. Fonte: 
<www.cpap.embrapa.br> 
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Em 1859, o povoado da região de Albuquerque foi transferido para o local onde hoje 
está localizada a cidade de Corumbá. A navegação além de romper o isolamento da 
região serviu para fixar o domínio na fronteira oeste do Império. Em 1861 foi instalada 
uma Alfândega no porto e em 1862 o povoado foi elevado à categoria de vila. 
 
Essa região foi invadida e destruída em 1865 por Solano Lopez durante a Guerra do 
Paraguai (1864-1869). Durante a ocupação, a navegação pelo rio Paraguai foi 
interrompida, desarticulando o comércio local. A cidade foi destruída, abandonada à 
miséria, suas casas e depósitos foram saqueados e a população diminuída sofreu 
privações. A ocupação pelo exército paraguaio se deu até 13 de junho de 1867, 
quando uma tropa vinda de Cuiabá chefiada pelo tenente-coronel Antônio Maria 
Coelho consegui retomar a cidade.  
 
Após a guerra, a abertura dos portos e o comercio com Uruguai, Argentina e alguns 
países europeus fizeram com que o porto de Corumbá se tornasse o terceiro maior da 
América Latina, situação que perdurou até 1930. 
 
Embarcações nacionais e estrangeiras traziam mercadorias destinadas ao mercado 
local e outras localidades do estado e da Bolívia. Vapores vinham do Uruguai, 
Argentina e de alguns países europeus trazendo o cimento inglês, o vinho português e 
os refinados tecidos franceses, além dos imigrantes. Na volta levavam produtos de 
exportação como a borracha, couro, charque, cal e a erva mate, transformando a 
região em um corredor das exportações do Mato Grosso.  
 
Em 1910 numa tentativa de organização dos comerciantes locais foi fundada a 
Associação Comercial de Corumbá. Ela, que considerava a navegação como o 
principal fator de desenvolvimento da cidade, reagiu contra a Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, hoje privatizada. Essa estrada trouxe conseqüências para cidade 
mudando a história da economia local.  
 
Com a ferrovia o transporte fluvial foi deixado de lado e o eixo econômico foi 
deslocado para Campo Grande, que se tornou então o ponto central de comunicação 
e transporte do sul de Mato Grosso à partir da década de 1920. 
 
A dependência da navegação fluvial com o exterior tornou a cidade suscetível a crises 
periódicas. A guerra que estava acontecendo na Europa (1914/1918) e a construção 
da estrada de ferro mudaram o destino econômico de Corumbá. 
 
A cidade começou a entrar em decadência como entreposto de exportação e 
importação o que acarretou um esvaziamento populacional, os comerciantes saíram à 
procura de outros centros que estavam se desenvolvendo ou se transferiram para a 
pecuária. Essa dependência com o comércio externo impediu o desenvolvimento 
interno e a criação de uma infra-estrutura econômica e urbana capaz de criar 
alternativa para o setor comercial.  
 
A cidade de Corumbá que nasceu e cresceu com o rio iniciou sua decadência quando 
o rio Paraguai perdeu sua função de principal artéria de comunicação e transporte. A 
transição do poder econômico urbano definido pelo entreposto comercial para o de 
característica rural não foi demorada e hoje as principais atividades econômicas da 
região são a pecuária, o turismo e a exploração mineral. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial foi iniciada a atividade industrial da cidade, 
imensas reservas de calcário favoreciam as indústrias de cimento (o grupo Itaú veio 
em 1950) e as riquezas minerais atraíam as mineradoras (em 1975 chegou a Urucum 
Mineração S/A (CVRD) e em 1991, a Mineração Corumbaense Reunida (Grupo Rio 
Tinto)).  
 
Em 1986, a BR-262 foi asfaltada o que contribuiu para dinamizar o comércio. Nos fins 
da década de 70 começou a ser desenvolvido muito artesanalmente o turismo, a 
ocupação dos prédios portuários pelos novos empresários do setor permitiu que o 
casario antigo do Porto não fosse depredado. Com o lema “a natureza ao alcance de 
todos", a região se voltou para aproveitar a principal riqueza que possui: a natureza. A 
infra-estrutura que começou a surgir para atender essa demanda modificou a 
paisagem urbana com a construção de hotéis, pousadas, barco-hotel, restaurantes, 
bares e outros estabelecimentos.  
 
 
5.1.3 - Aspectos demográficos 
 
5.1.3.1 - Caracterização da população 
 
A população do município de Corumbá se distribui por sete distritos: a sede, 
considerada como área urbana, e os distritos rurais de Albuquerque, Amolar, Coimbra, 
Nhecolândia, Paiaguás e Porto Esperança. Segundo o Censo de 2000, elaborado pelo 
IBGE, a área urbana (sede) do município possui 86.144 habitantes e a área rural 9.557 
habitantes. Logo, a população total do município de Corumbá, em 2000, é de 95.701 
pessoas.  
 
O quadro 5.1 a seguir demonstra a população de Corumbá segundo gênero e faixa 
etária. 
 
Em 1991, os estratos etários mais populosos compreendiam a população que vai dos 
4 aos 10 anos, que representava 18% da população, seguido pelos estratos que 
compreendem a faixa etária que vai dos 11 aos 15 anos (11,67%) e pela faixa etária 
que compreende a população que possui de 20 a 24 anos (9%).  
 
O predomínio desses grupos etários na população de Corumbá se manteve no Censo 
seguinte, realizado em 2000, este apontou que o estrato etário que engloba a 
população que possui de 4 a 10 anos representava 15,76%, seguido pela população 
com a idade de 11 a 15 anos, com 10,85% e do estrato etário que vai dos 20 a 24 
anos, com 9,16%.  
 
A relativa estabilidade da população de Corumbá quanto ao seu perfil etário, indica 
que esta já não se caracteriza mais como uma cidade de fronteira, na qual o fluxo de 
imigrantes é elevado e a população flutuante é numerosa, o que seria um fator 
complicador para a definição das políticas públicas para educação, saúde e trabalho. 
A população de Corumbá tem, portanto um perfil jovem e este vem se mantendo desta 
forma há mais de uma década. 
 
Em 1991, a população masculina de Corumbá representava 50,34% da população 
total do município; em 2000, representava 50,21%, portanto esta proporção também 
se mostrou praticamente estável ao longo da década de 90. 
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QUADRO 5.1 - Distribuição etária, por sexo, da população de Corumbá 

1991 2000 
Faixa etária /ano 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Menor de 1 ano 1.134 1.120 1.165 1.068 

De 1 a 3 anos 3.262 3.192 3.337 3.211 

De 4 a 10 anos 8.168 7.737 7.772 7.315 

De 11 a 15 anos 5.205 5.120 5.295 5.098 

De 16 a 19 anos 3.629 3.505 4.349 4.039 

20 a 24 anos 4.073 3.936 4.396 4.376 

25 a 29 anos 3.794 3.724 3.777 3.752 

30 a 34 anos 3.152 3.202 3.327 3.527 

35 a 39 anos 2.582 2.708 3.359 3.284 

40 a 44 anos 2.140 2.200 2.568 2.719 

45 a 49 anos 1.838 1.898 2.154 2.206 

50 a 54 anos 1.515 1.518 1.774 1.916 

55 a 59 anos 1.154 1.159 1.413 1.523 

60 a 64 anos 1.018 928 1.144 1.149 

65 a 69 anos 736 736 843 877 

70 a 74 anos 523 531 588 639 

75 a 79 anos 361 319 415 454 

80 anos e mais 223 371 384 488 

Total 44.507 43.904 48.060 47.641 

População Total 88.411 95.701 
Fonte: IBGE, Censos de 1991 a 2000 
 
 
5.1.3.2 - Crescimento Demográfico e Taxa de Urbanização 
 
Segundo o IBGE, a densidade demográfica de Corumbá é de 1,5 habitante /km², com 
a população residente concentrada na malha urbana. A taxa de urbanização de 
Corumbá, segundo o Censo 2000, é de 90,01%.  
 
O município de Corumbá apresentou uma taxa de crescimento médio anual de 0,92% 
de 1991 para 2000, ao aumentar seu contingente populacional em 8,44%, quando este 
saiu do patamar de 88.411 pessoas para 95.701 pessoas.  
No período analisado, a taxa de urbanização cresceu 3,81%, passando de 86,71% em 
1991 para 90,01% em 2000. O quadro 5.2 a seguir demonstra a evolução do 
crescimento da população de Corumbá. 
 
Tomando como base o crescimento apontado pelo IBGE para o último período inter-
censitário, pode-se estimar a população de Corumbá para o ano corrente e para os 
próximos anos, ressaltando que a margem de erro é pequena dado que o município 
possui um perfil de crescimento populacional estabilizado. O quadro 5.3 a seguir 
realiza essa estimativa. 
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QUADRO 5.2 - Evolução do crescimento da população de Corumbá  

Corumbá 
Ano 

Urbana Rural Total 

1940 17.462 12.059 29.521 

1950 24.336 14.398 38.734 

1960 38.841 20.715 59.556 

1970 51.146 30.741 81.887 

1980 67.563 13.582 81.145 

1991 76.660 11.751 88.411 

1996 76.302 12.781 89.083 

2000 86.144 9.557 95.701 

2004* 89.506 9.935 99.441 
Fonte: IBGE, Censos de 1940 a 2000; 
*estimativa oficial do IBGE para a população de Corumbá; 
 
 
QUADRO 5.3 - Estimativa da População de Corumbá, 2005 - 2010 

Corumbá 
Ano 

Urbana Rural  Total 

2005** 97.740 10.849 108.589 

2006** 106.732 11.847 118.579 

2007** 116.552 12.937 129.489 

2008** 127.274 14.127 141.402 

2009** 138.984 15.427 154.411 

2010** 151.770 16.846 168.617 
Fonte: Estimativa para a População de Corumbá - realizada a partir de dados oficiais do IBGE.  
 
 
Em 2000, a população de Corumbá representava 4,61% da população do estado. 
Corumbá apresenta uma taxa de urbanização superior à do estado de Mato Grosso do 
Sul, que apresentou números da ordem de 84,08% em 2000; porém a densidade 
demográfica e a taxa de crescimento da população de Corumbá apresentam valores 
inferiores aos do estado. Este possui uma densidade demográfica de 5,8 hab/km² e a 
sua taxa de crescimento médio anual é de 1,80%. 
 
O maior crescimento demográfico aliado à uma taxa de urbanização menor permite 
afirmar que o estado de Mato Grosso do Sul possui um perfil demográfico menos 
estabilizado que o perfil do município de Corumbá.  
 
O quadro 5.4 a seguir mostra algumas características demográficas do município de 
Corumbá e do estado de Mato Grosso do Sul, com vistas a facilitar a visualização 
desses dados. 
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QUADRO 5.4 - Características demográficas de Corumbá e Mato Grosso do Sul 

Município/Estado Taxa de Cresc. 
Populacional Anual

Taxa de 
Urbanização 

Variação da 
Taxa de 

Urbanização 
Densidade 

Demográfica 

Corumbá 0,92% 90,01% 3,81% 1,5 hab/km² 

Mato Grosso do Sul 1,80% 84,08% 5,83% 5,8 hab/km² 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Fundação João Pinheiro/PNUD. 
 
 
5.1.3.3 - Estrutura Etária e Razão de Dependência 
 
A base mais larga da pirâmide etária do município de Corumbá demonstra que este 
possui uma população jovem. Porém, no período analisado houve um tênue processo 
de envelhecimento da população. A figura 5.2 a seguir demonstra a evolução da 
população de Corumbá por grupos etários. 
 
 
FIGURA 5.2 - Pirâmide Linha por Grupo Etário para o Município de Corumbá, 
1991 e 2000. 
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Fonte: Elaborado a partir dos Censos 1991-2000, IBGE. 
 
 
A variação da população de Corumbá no último período inter-censitário, demonstra 
que esta manteve o padrão de apresentar variações suaves em todas as faixas etárias 
analisadas. Fato este que aliado à evolução dos cortes etários (grupos de pessoas 
que compartilham a mesma idade ou grupo etário) demonstra que o perfil de 
crescimento populacional de Corumbá passou a ter características urbanas e que a 
cidade deixou de ser uma área de fronteira agrícola e/ou de ocupação. 
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A Razão de Dependência do município de Corumbá caiu 11,80% de 1991 para 2000, 
isto indica que o “peso” da população inativa, representada pelos estratos etários 
populacionais de menores que 15 anos e maiores que 65 anos, sobre a população em 
idade ativa (PIA) diminuiu. Portanto, os cortes populacionais em idade produtiva 
passaram a representar um porcentual maior da população municipal total o que gera 
uma maior demanda por postos de trabalho. O quadro a seguir demonstra a evolução 
da Razão de Dependência de Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.5 - Evolução da Razão de Dependência de Corumbá  

Estrato etário 1991 2000 

Menos de 15 anos 32.982 32.224 

15 a 64 anos 51.629 58.789 

65 anos ou mais 3.800 4.688 

Razão de Dependência Jovem 63,8% 54,8% 

Razão de Dependência Idoso 7,3% 7,9% 

Razão de Dependência Total 71,2% 62,8% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, FJP/PNUD. 
 
 
A principal razão da diminuição da taxa de dependência deve-se à redução da taxa de 
fecundidade da população. A menor proporção da população em idade escolar reduz a 
necessidade de investimentos em novas escolas, o que permite que os investimentos 
educacionais priorizem a melhoria do ensino. Mas, por outro lado, sinaliza que há a 
necessidade de aumentar o investimento para atender a demanda dos estratos etários 
mais idosos da população, haja visto que esses aumentaram sua participação na 
população total de 7,3% para 7,9%.  
 
A análise da estrutura etária da população de Corumbá indica que o município 
vivencia um processo conhecido como “janela demográfica”. Trata-se de um processo 
no qual os investimentos podem se voltar com maior ênfase para os estratos 
produtivos da população, o que aumenta a sua eficácia sob o ponto de vista 
econômico.  
 
A “janela demográfica” tem uma duração limitada, pois o crescimento econômico 
propicia melhores condições de vida, o que aumenta a longevidade e a proporção de 
idosos. Com isto, a razão de dependência tende a voltar a subir. Segundo, o estudo “A 
situação da população mundial em 2004” divulgado pelo Fundo das Nações Unidas 
para a População (UNFPA), essa situação favorável, sob o ponto de vista sócio-
demográfico, está ocorrendo no Brasil como um todo.  
 
Apesar da evolução da Razão de Dependência ter se mostrado bastante positiva no 
município, este ainda apresenta um índice superior ao do seu estado e ao do Brasil, 
que em 2000, segundo o IBGE, era de 55,40% e 54,93% respectivamente. A razão de 
dependência da macrorregião Centro-Oeste é menor ainda, 52% 
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5.1.3.4 - Indicadores de Natalidade, Fecundidade e Mortalidade 
 
O coeficiente de mortalidade infantil de Corumbá é menor que o de Mato Grosso do 
Sul (25,5 por mil nascidos vivos) e menor que o coeficiente brasileiro que é de (27,10 
por mil nascidos vivos), porém ainda é superior ao coeficiente apresentado pela região 
Centro Oeste que é de 20,81 para cada mil nascidos vivos. Ressalta-se que esse 
indicador vem apresentando quedas expressivas em todo o país, tendo caído no Brasil 
de 48,0, em 1990, para 27,10, em 2000.   
 
A expectativa de vida em Corumbá, para ambos os sexos, segundo o Atlas do 
Desenvolvimento Humano, é de 71,3 anos. Portanto, superior à do seu estado em 1 
ano e 2 meses. No Brasil, segundo o IBGE, a expectativa de vida, em 2000, é de 70,5 
anos, portanto, 8 meses a menos que em Corumbá. A taxa de fecundidade em 
Corumbá é de 3,3 filhos por mulher, sendo 37,5% superior à de Mato Grosso do Sul e 
à brasileira, ambas de 2,4 filhos por mulher e 43,47% superior à taxa de fecundidade 
da Macrorregião Centro-Oeste que é de 2,3 filhos por mulher. 
 
Alguns desses dados são demonstrados no quadro 5.6, a seguir. 
 
 
QUADRO 5.6 - Mortalidade, esperança de vida e taxa de fecundidade - Corumbá 
e Mato Grosso do Sul. 

Corumbá Mato Grosso do Sul 
Indicadores 

1991 2000 1991 2000 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 
nascidos vivos) 31,4 21,9 34,7 25,5 

Esperança de vida ao nascer 67,7 71,3 66,9 70,1 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,0 3,3 3,0 2,4 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, FJP/PNUD 
 
 
5.1.4 - Economia 
 
A economia de Corumbá reflete os períodos históricos que a cidade vivenciou. A 
cidade, que foi inicialmente povoada devido à sua posição geográfica estratégica sob 
o ponto de vista militar de defesa do território nacional, com o tempo confirmou sua 
vocação de importante centro de apoio logístico, atuando como um porto da mais alta 
relevância, fazendo a ligação do centro da América do Sul com o oceano Atlântico.  
 
A importância do porto de Corumbá caiu, inicialmente, com a construção das ferrovias, 
seguido pela homologação de Campo Grande como capital estadual e, também, com 
a construção das rodovias. Todos estes fatores levaram a cidade à decadência, que 
começou a ser superada a partir da década de 1940, quando a cidade investiu em sua 
vocação para mineração.  
 
Posteriormente, a pecuária passou a ter grande importância para o município, o que 
aumentou a importância de seu meio rural.  
 
A partir da década de 1970, a cidade descobre uma outra vocação econômica, que é o 
turismo, voltado principalmente para a atividade de pesca e a partir de 1980 ganha 
importância o ecoturismo. 
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A década de 80 também foi marcada pelo fechamento de importantes indústrias e pela 
a crise da pecuária. A crise da pecuária foi uma decorrência do assoreamento de rios 
da região que aumentou a área alagada, diminuindo as áreas de pastagens. Este 
processo contribuiu para o aumento da população ribeirinha, que se fixou em 
loteamentos sem nenhuma infra-estrutura. O contraponto positivo foi a instalação de 
importantes centros de educação e pesquisa, com destaque para a Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS e instalação do centro da Embrapa. 
 
Na década de 90, a cidade passou a ser rota do tráfico de drogas e com a criação da 
Zona Franca boliviana muitas importadoras sediadas na cidade fecharam, 
intensificando a decadência econômica pela qual passava a cidade. O turismo foi 
afetado negativamente pelo fim dos vôos aéreos para a cidade e pelo perfil de renda 
baixo do turista que majoritariamente aportou na cidade. A exploração excessiva da 
atividade pesqueira começou a ameaçar esta potencialidade econômica do município 
ao exaurir os cardumes.  
 
O contraponto foi o aumento da extração mineral e a presença da Zona Franca 
boliviana que, num primeiro momento significou evasão de divisas, mas com a sua 
consolidação, passou a representar um atrativo turístico, já que a ida à Bolívia ganhou 
importância como turismo de negócios. A indústria naval do município expandiu com a 
privatização da Companhia Bacia do Prata. 
 
A década atual apresenta ao município de Corumbá o dilema entre crescer com a 
preservação ambiental. Dada a relevância ecológica internacional do Pantanal, o 
município sofre pressões de ONGs ambientalistas que, em muitos casos, podem 
inviabilizar projetos que prevêem a exploração dos recursos naturais de um modo 
ecologicamente sustentável. 
 
O crescimento da economia do município, considerando o Produto Interno Bruto como 
o indicador desse processo, tem sido acentuado nos últimos anos, em torno de 22,5% 
ao ano. Alguns fatores estão contribuindo para a dinamização da economia local, são 
eles: o aumento da exploração e da exportação mineral, a construção da ponte sobre 
o rio Paraguai, a finalização do gasoduto Brasil-Bolívia, a construção da usina 
termelétrica (importante meio para se aproveitar a potencialidade gerada pelo 
gasoduto), a reativação das ferrovias e da Ferro-Ligas, a revitalização do patrimônio 
histórico, via o Projeto Monumenta, realizado pela UNESCO e a normatização da 
atividade pesqueira com vistas a torná-la ambientalmente sustentável.  
 
 
Valor Adicionado Total 
 
Segundo o IBGE, o valor adicionado corresponde ao valor que a atividade agrega aos 
bens e serviços consumidos no seu processo produtivo, desta forma representa a 
contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida 
pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por 
essas atividades. 
 
O município de Corumbá apresentou em 2002, segundo o IBGE, um Valor Adicionado 
Total de R$ 609.315.000. O setor que mais contribui para esse valor foi o de serviços, 
que gerou R$ 351.136.000 (57,62%), seguido pelo setor agropecuário, que gerou R$ 
171.542.000 (28,15%) e pelo setor industrial, que gerou R$ 86.637.000 (14,21%).  
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A figura 5.3 a seguir demonstra a participação de cada setor econômico na economia 
do município. 
 
 
FIGURA 5.3 - Participação dos setores econômicos no Valor Adicionado Total de 
Corumbá 

58%28%

14%

Serviços Agropecuário Indústria
 

Fonte: IBGE, 2002 
 
 
Produto Interno Bruto 
 
O Produto Interno Bruto - PIB (a preço de mercado corrente de 2002) do município de 
Corumbá foi de R$ 704.930.000, o que representa 84% de todo o PIB da microrregião 
Baixo Pantanal, na qual o município está contido. O PIB de Corumbá representa 4,6% 
do PIB estadual, sendo o terceiro maior do estado (atrás de Campo Grande e 
Dourados). 
 
Merece destaque a evolução do PIB de Corumbá no período analisado (1999-2002), 
pois o crescimento deste foi da ordem de 89%, o que significa uma crescimento médio 
anual de 22,25%. O crescimento do PIB de Corumbá foi bem mais acentuado que o 
das outras cidades contidas na Microrregião Baixo Pantanal, Ladário e Porto Murtinho, 
a economia de ambas cresceu, respectivamente, 33% e 49%. O quadro 5.7 a seguir 
demonstra detalhadamente esses dados. 
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QUADRO 5.7 - PIB de Corumbá, dos municípios da sua microrregião e do Mato 
Grosso Sul (em 1000 reais). 

1999 2000 2001 2002 

Unidade 
Geográfica 

PIB a 
preço de 
mercado 
corrente 

PIB per 
capta 

PIB a 
preço de 
mercado 
corrente 

PIB per 
capta 

PIB a 
preço de 
mercado 
corrente 

PIB per 
capta 

PIB a 
preço de 
mercado 
corrente 

PIB per 
capta 

Corumbá 372.839 3.909 487.906 5.073 597.766 6.164 704.930 7.208 

Ladário 25.655 1.692 26.782 1.725 36.016 2.266 34.162 2.100 

Porto 
Murtinho 66.667 5.015 77.621 5.815 90.891 6.780 99.498 7.391 

Microrregião 
Baixo 

Pantanal 
465.161 3.538 592.309 4.204 724.673 5.070 838.590 5.566 

Mato Grosso 
do Sul 10.901.030 5.280 11.861.168 5.656 13.736.055 6.449 15.342.782 7.092 

Fonte: IBGE 
 
 
Quanto ao PIB per capta, a cidade de Porto Murtinho possui o índice mais elevado, 
seguida por Corumbá, ambas com valores próximos aos valores apresentados pelo 
estado de Mato Grosso do Sul. O município de Ladário destoca neste item 
apresentando um valor de PIB per capta que equivale a somente 29% do de Corumbá. 
 
Para calcular o PIB, o IBGE soma aos valores adicionados de cada setor econômico o 
total dos impostos e subtrai o Dummy financeiro1 . Portanto, a análise realizada 
quanto às contribuições de cada setor econômico para o cálculo do valor adicionado 
total da economia de Corumbá, também são válidas para indicar a contribuição 
porcentual destes ao PIB municipal. 
 
A figura 5.4 a seguir demonstra a participação dos municípios do Baixo Pantanal na 
composição do PIB desta microrregião. 
 
 
FIGURA 5.4 - Participação porcentual dos municípios do Baixo Pantanal na 
composição do PIB desta Microrregião. 

84%

12% 4%

Corumbá Porto Murtinho Ladário
 

Fonte: IBGE, elaborado por Brandt Meio Ambiente. 

                                                 
1 definição IBGE: setor fictício que tem produção nula e consumo intermediário igual aos serviços de 

intermediação financeira indiretamente medidos - SIFIM. 
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Arrecadação Municipal - ICMS 
 
O crescimento da arrecadação municipal de ICMS de Corumbá foi extremamente 
acentuada, de 1999 a 2003, a arrecadação municipal do município cresceu 1.462%, 
ou seja, este item mais que decuplicou neste período, fazendo de Corumbá o segundo 
maior município do estado em arrecadação de ICMS.  
 
Destaca-se a força do comércio na economia deste município, seguido pelo setor 
industrial nos anos de 1999 e 2000, pois nos anos seguintes o setor de serviços tomou 
o segundo lugar como setor mais importante na arrecadação de ICMS.  
 
O quadro 5.8 a seguir demonstra a evolução da arrecadação municipal de Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.8 - Evolução da arrecadação municipal de Corumbá por setor da 
economia. 

Especificação 1999 2000 2001 2002 2003 

Comércio 12.762.695 69.255.431 126.775.539 113.140.741 165.983.185 

Indústria 2.314.430 2.794.067 3.880.890 5.595.915 4.589.720 

Pecuária 319.156 253.895 292.540 348.122 360.178 

Agricultura 286.951 157.542 216.750 211.780 228.071 

Serviços 187.636 154.854 9.483.725 42.464.986 78.336.057 

Eventuais 134.850 102.116 210.700 302.787 605.198 

Total 16.005.721 72.717.907 140.860.145 162.064.334 250.102.405 
Fonte: Secplant/Banco de Dados do Estado de Mato Grosso do Sul - Site do governo estadual de Mato 
Grosso do Sul 
 
 
A figura 5.5 a seguir demonstra a participação de cada setor econômico na 
arrecadação municipal de ICMS para o ano de 2003. 
 
 
FIGURA 5.5 - Participação dos setores econômicos na arrecadação de ICMS de 
Corumbá. 

Comércio Indústria Serviços Agropecuária e outros
 

Fonte: Secplant - Elaborado por Brandt Meio Ambiente 
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A arrecadação de ICMS do município apresenta uma grande diferença com relação à 
contribuição de cada setor para o PIB da economia municipal, pois o setor agro-
pecuário contribui com 28% do PIB municipal, porém sua contribuição para a 
arrecadação de ICMS do município é de apenas 0,24%, segundo os dados oficiais do 
governo do Mato Grosso do Sul.  
 
O setor industrial responde por 1,83% da arrecadação de ICMS; e o setor de comércio 
e serviços responde por 98% desta. 
 
 
Receita Municipal 
 
A principal fonte de receita de Corumbá advém da Imposto Sobre Serviços - ISS, que 
em 2002 representou 37% do total, seguida do Imposto Territorial e Predial Urbano - 
IPTU, que representou 26% do total. A receita do município cresceu 85% no período 
analisado (1998 - 2002). O quadro 5.9 demonstra detalhadamente a evolução da 
receita municipal de Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.9 - Evolução da receita municipal 

Receitas 1998 1999 2000 2001 2002 

IPTU 1.104.523 1.237.464 1.244.929 1.392.778 2.283.643 

ITBI 322.426 351.056 290.689 502.729 504.740 

ISS 1.708.436 1.543.725 1.822.768 2.125.858 3.305.086 

Rec. Dív. Tributária 726.326 1.103.623 685.404 808.808 530.589 

Receita patrimonial 78.462 47.295 62.574 70.629 257.845 

Taxas diversas 476.822 304.993 502.409 1.436.326 1.812.044 

Outras receitas 373.488 572.535 1.429.433 659.100 151.155 

Total 4.790.485 5.160.692 6.038.209 6.993.230 8.845.103 
Fonte: Secplant/Banco de Dados do Estado de Mato Grosso do Sul - Site do governo estadual de Mato 
Grosso do Sul 
 
 
Contribuição Financeira pela Extração Mineral - CFEM 
 
A indústria da mineração de Corumbá contribui para um significativo aumento da 
receita de Corumbá através dos royalties pagos via a Contribuição Financeira pela 
Extração mineral.  
 
Segundo o Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, órgão subordinado 
ao Ministério das Minas e Energia, em 2003, Corumbá recebeu R$ 2.088.991,31 de 
CFEM e em 2004 esse imposto gerou para o município R$ 1.829.266,19.  
 
O CFEM gerado no município de Corumbá representou em 2003 80% do total gerado 
no estado de Mato Grosso do Sul e em 2004 essa participação foi de 76%, 
equiparando-se ao IPTU como fonte de geração de renda para o município, sendo 
superado somente pelo ISS e pelo ICMS. 
 
O quadro 5.10 a seguir demonstra o CFEM recebido por Corumbá, como 
compensação pela exploração dos seus recursos minerais e também o total de CFEM 
gerado no estado de Mato Grosso do Sul. 
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QUADRO 5.10 - CFEM - Corumbá e Mato Grosso do Sul 
CFEM 

Unidade Geográfica 
2003 2004 

Corumbá 2.088.991,31 1.829.266,19 

Mato Grosso do Sul 2.608.531,86 2.390.739,83 
Fonte: DNPM/DIADM - Diretoria de Administração Geral 
 
 
5.1.4.1 - Setor econômico primário  
 
Segundo a Embrapa Pantanal, a atividade agrícola em Corumbá começou a se 
desenvolver a partir da década de 1980, mais precisamente 1984 quando foi 
implantado o primeiro Projeto de Assentamento Rural no município. A atividade 
agrícola então começou a se desenvolver em pequenas propriedades e passou a 
fornecer produtos para o mercado local. Até então, praticamente todo o abastecimento 
agrícola dos municípios de Corumbá e Ladário era realizado quase que 
exclusivamente com produtos oriundos de outras regiões. 
 
Os dados levantados revelam que a agricultura vem perdendo importância na 
economia municipal, pois a área colhida tem se reduzido paulatinamente. 
 
 
Área Colhida 
 
Adotando como base o ano de 2003, a cultura agrícola que ocupou a maior parte das 
terras do município foi a cultura de feijão (47%), seguida da cultura de mandioca (34%) 
e da cultura de milho (13,5%). 
 
A área colhida reduziu de 3.342 hectares em 1999 para 820 hectares em 2003, 
significando uma redução de 75%. Em 2004, segundo os dados preliminares da 
pesquisa Produção Agrícola Municipal - 2004 que serão oficializados em novembro do 
ano corrente, a área colhida aumentou de 820 para 1.200 hectares, o que significa 
uma redução 64% da área colhida em todo período analisado.  
 
A produção agrícola de Corumbá reflete seu nível tecnológico e, por conseguinte, seu 
grau de capitalização e competitividade. Merece destaque a ausência do cultivo da 
soja dada a grande expressão que este possui no estado do Mato Grosso do Sul, que 
tem 1,8 milhão de hectares destinados à essa cultura. Sendo esta uma cultura que 
exige alto grau de mecanização e de aporte tecnológico, a sua ausência em um 
município sul mato-grossense indica investimentos menores na agricultura.  
 
O mesmo raciocínio pode ser usado ao verificar a ausência da produção de algodão, 
que também é uma cultura que necessita de capitalização e tecnologia adequada. 
Porém, em 2004 (dados a serem confirmados) 40 hectares de Corumbá foram 
utilizados para a cultura de algodão, o que pode significar o início de um processo de 
mudança do perfil agrícola de Corumbá. 
 
O quadro 5.11 a seguir demonstra a evolução das culturas agrícolas do município, 
segundo a área colhida. 
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QUADRO 5.11 - Principais produtos agrícolas - área colhida 
Área Colhida (em hectares) 

Produtos 
1999 2000 2001 2002 2003 2004* 

Algodão - - - - - 40 

Arroz 10 50 - - -  

Banana  100 80 80 80 80  

Feijão 400 800 1.000 350 350 880 

Mandioca 800 700 600 300 250  

Milho 2.000 1.000 150 150 100 280 

Tomate 2 2 2 2 -  

Melancia 30 20 50 60 40  
Fonte: Seplanct/Banco de Dados do Estado - BDE/MS; Pesquisa Produção Agrícola Municipal, IBGE. 
* dados preliminares ainda sujeitos à revisão pelo IBGE; 
 
 
Produção Agrícola 
 
Adotando como base o ano de 2001, quando a produção de todas as culturas 
agrícolas passou a ser avaliada por toneladas, a redução do volume produzido foi de 
11.324 toneladas para 5.464 toneladas, o que representa uma queda de 52% e vai ao 
encontro da análise que aponta a perda de importância do setor agrícola na economia 
municipal. 
 
Merece destaque a grande variação na quantidade produzida da cultura de feijão, sem 
que houvesse nenhuma alteração na demanda que justificasse tal comportamento. 
Essa irregularidade reflete o baixo apoio técnico à agricultura local e os problemas de 
infra-estrutura, transporte e de irrigação que a mesma enfrenta. 
 
Quanto ao valor da produção, a cultura que se destaca é a de mandioca que em 2003 
gerou R$ 1.125.000, seguida pela cultura de melancia com R$ 240.000 e pela cultura 
de feijão com R$ 210.000. 
 
O quadro 5.12 a seguir demonstra a evolução da produção dos principais produtos 
agrícolas de Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.12- Principais produtos agrícolas - produção 

Produção (em toneladas) 
Produtos 

1999 2000 2001 2002 2003 2004* 

Algodão  - - - - - 64 

Arroz 15 75 - - -  

Banana(1)  80 64 384 384 384  

Feijão 24 960 1.200 420 350 792 

Mandioca 12.000 10.500 9.000 4.500 3.750  

Milho 3.600 1.800 180 270 180 504 

Tomate 80 21 60 60 -  

Melancia(2) 90 60 500 1.200 800  
Fonte: Seplanct/Banco de Dados do Estado - BDE/MS; Pesquisa Produção Agrícola Municipal, IBGE. 
* dados preliminares ainda sujeitos à revisão pelo IBGE; 
até o ano de 2000 a produção está em mil cachos. (2) Até o ano 2000 a produção está em mil frutos. 
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Segundo informações obtidas no documento “Plano de Desenvolvimento Sustentável 
de Corumbá”, elaborado por lideranças da sociedade civil corumbaense, dentre elas a 
Prefeitura, e também informações da Embrapa Pantanal, que realizou em 2002 uma 
caracterização das limitações e aptidões agrícolas da região de Corumbá, a agricultura 
é desenvolvida quase que exclusivamente nos assentamentos. Essa atividade 
ressente-se da falta de infra-estrutura de transporte e de energia elétrica, além das 
condições climáticas locais, geralmente quente e seco.  
 
A falta de água ou irregularidade no abastecimento é outro fator que prejudica 
principalmente as culturas anuais, provocado pelos pequenos índices pluviométricos. 
Apesar das limitações ao uso agrícola, o solo do município possui elevada fertilidade 
natural. Segundo a Embrapa Pantanal, os principais problemas para a comercialização 
dos produtos agrícolas nos assentamentos são o escoamento da produção, a 
inexistência de mercado para absorver o volume produzido e os baixos preços pagos 
pelos produtos. 
 
 
Extração Vegetal e Horticultura 
 
Segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal do IBGE existem três produtos de 
ocorrência em Corumbá carvão vegetal, lenha e madeira em tora. Merece destaque o 
crescimento da produção de carvão vegetal, que saiu de um patamar de 100 
toneladas produzidas no ano de 2000 para 710 toneladas em 2003 (crescimento de 
600%). A produção de lenha também cresceu, passando de 4.300 toneladas para 
10.000 toneladas em 2003 (crescimento de 132%). A produção de madeira em tora 
apresentou um decréscimo da ordem de 50%, passando de 2000m³ para 1.000m³ no 
período analisado. 
 
O quadro 5.13 a seguir demonstra a produção do extrativismo vegetal em Corumbá e 
também demonstra a produção desses produtos no estado de Mato Grosso do Sul. 
 
 
QUADRO 5.13 - Extração Vegetal Corumbá e Mato Grosso do Sul 

Carvão Vegetal (t) Lenha (m³) Madeira em tora (m³) Corumbá 
e MS 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Corumbá 100 160 1.000 710 4.300 6.858 5.000 10.000 2.000 1.959 1.000 1.000 

MS 111.07
1 129.056 154.60

4 
213.30

2 602.124 602.27
2 

687.56
1 

575.76
9 41.110 37.131 34.655 30.986

 Pesquisa Produção Agrícola Municipal, IBGE. 
 
 
Os dados existentes para a produção da horticultura de Corumbá são bastante 
defasados, pois o último levantamento disponível foi realizado pelo Censo 
Agropecuário de 1995/96. Naquele ano destacou-se a grande participação relativa de 
Corumbá com relação ao total produzido no estado para as culturas de pimentão 
(10,38%) e coentro (6,25%). Ressalta-se que a produção da horticultura visa 
abastecer o mercado local, dado o caráter perecível dos seus produtos.  
 
O quadro 5.14 a seguir demonstra detalhadamente os dados da horticultura de 
Corumbá e Mato Grosso do Sul, segundo o último Censo Agropecuário. 
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QUADRO 5.14 - Produtos da horticultura: Corumbá e Mato Grosso do Sul  

Produto Mato Grosso do Sul Corumbá %Corumbá/MS 

Abobrinha verde 526 18 3,42  

Acelga 18 0 -    

Agrião 92 1 1,09  

Alface 3.339 24 0,72  

Berinjela 135 3 2,22  

Cebolinha (folha) 270 8 2,96  

Coentro 64 4 6,25  

Couve 375 7 1,87  

Jiló 121 6 4,96  

Pepino 674 4 0,59  

Pimentão 395 41 10,38  

Quiabo 349 3 0,86  

Rabanete 75 2 2,67  

Repolho 1.513 7 0,46  

Salsa 154 6 3,90  
Fonte: Sidra/IBGE - Censo Agropecuário 1995-96. 
 
 
Estrutura Fundiária 
 
No município de Corumbá predominam os estabelecimentos agropecuários de maior 
extensão, o estrato de tamanho que possui o maior número de estabelecimentos é o 
que vai de 1.000 hectares a menos de 10.000 hectares, seguido pelo estrato que vai 
de 10 hectares a menos de 100 hectares. O quadro a seguir demonstra a estrutura 
fundiária do município. 
 
 
QUADRO 5.15 - Estrutura Fundiária 

Estabelecimento Agropecuário Número de estabelecimentos 

Menos de 10 ha 102 (8,4%) 

De 10 a menos de 100 ha 353 (29,1%) 

De 100 a menos de 1000 ha 141 (11,6%) 

De 1.000 a menos de 10.000 ha 440 (36,3%) 

De 10.000 e mais ha 173 (14,3%) 

Sem declaração 3 (0,2%) 

Total 1.212 (100%) 
Fonte: Seplanct/Banco de Dados do Estado - BDE/MS - Dados trabalhados do Censo Agropecuário 1995, 
IBGE. 
 
 
Do total de 1.212 estabelecimentos agropecuários de Corumbá, 919 (75,8%) se 
dedicam exclusivamente à pecuária. O quadro a seguir demonstra a utilização das 
terras em 31 de dezembro de 1995. 
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QUADRO 5.16 - Estabelecimentos Agropecuários de Corumbá 

Estabelecimentos Agropecuários (1996) 
Número de Estabelecimentos Área dos Estabelecimentos (em ha) 

Pecuária Agricultura Total Pastagens Lavouras 
Lavouras 

em 
descanso 

matas Total 

919 293 1.212 3.504.669 2.144 82.764 1.171.896 5.207.767 
 Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996 
 
 
O quadro acima evidencia o predomínio da atividade pecuária sobre a atividade 
agrícola, ao todo 67% das terras do município são utilizadas como pastagens, 
enquanto que as lavouras em atividade ocupam 0,0004% 
 
 
Assentamentos Agrícolas 
 
O município possui 6 áreas de assentamentos denominados: Tamarineiro, Tamarineiro 
II, Taquaral, Mato Grande, Urucum e Paiolzinho, estes somam 28.902 ha. O quadro 
5.17 demonstra algumas características dos assentamentos de Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.17 - Assentamentos Agrícolas de Corumbá 

Assentamento Ano de 
implantação 

Área total 
(ha) 

Nº de 
lotes 

Área média 
por lote 

(ha) 
Porcentagem 
da área total 

Coordenadas 
geográficas 

Paiolzinho 1999 1.198 70 16 4 19º04’sul e 
57º45’oeste 

Mato Grande 1988 1.264 50 25 4 19º18’ sul e 57º e 
28’ oeste. 

Urucum 1995 1.978 84 24 7 19º07’ sul e 57º38’ 
oeste 

Tamarineiro 1987 3.812 126 30 13 19º07’sul e 57º46’ 
oeste 

Taquaral 1991 10.014 394 25 35 19º06’ sul e 57º40’ 
oeste 

Tamarineiro II 1997 10.636 319 33 37 19º08’ sul e 57º48’ 
oeste 

Total  28.902 1.043 22 100  
Fonte: Embrapa Pantanal - Solos dos Assentamentos de Corumbá, MS; 2002 
 
 
A terra está distribuída entre 1.043 lotes, sendo um lote por família, com um tamanho 
médio de 22 hectares. Segundo a prefeitura municipal existem 4.500 pessoas 
residindo nos assentamentos e a prefeitura aponta que os serviços sociais, tais como 
educação, atendimento à saúde, transporte ainda são precários. Em 1995, a Embrapa 
identificou através de imagens de satélites que a área plantada representava 39% da 
área destinada aos pequenos agricultores. 
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Segundo a Embrapa, “cerca de 80% da terra dos assentamentos foram obtidos por 
compra, e o restante, por herança. A condição de posse da terra de mais de 95% dos 
respondentes é a de proprietário” (Zoneamento Ambiental - Borda Oeste do Pantanal 
Maciço do Urucum e Adjacências; Embrapa). 
 
 
Pecuária 
 
A pecuária bovina faz parte da história da colonização do Pantanal. O término do ciclo 
do ouro ensejou a ocupação gradual das pastagens nativas da planície pantaneira.  
 
Charque e couro eram os principais produtos exportados pelo rio Paraguai. A pecuária 
expandiu chegando a representar 6% do rebanho nacional na década de 1940. 
 
Atualmente, a pecuária é uma das principais atividades econômicas de Corumbá, 
representando em torno de 28% do PIB municipal. Sendo o maior rebanho bovino 
municipal do País, além de possuir o maior rebanho ovino, eqüino, asinino e de 
muares do estado de Mato Grosso do Sul. 
 
O aproveitamento industrial da pecuária municipal é ainda incipiente, tendo em vista 
que o abate de animais no município atende majoritariamente ao mercado interno.  
 
Este mercado é explorado por 4 abatedouros e 1 frigorífico. A grande maioria do 
efetivo bovino municipal é vendida “em pé ”para a engorda e abate em outros 
municípios da região, como Aquidauana. 
 
A prefeitura municipal pretende implementar um programa de certificação e  
comercialização/divulgação para os produtos da pecuária local, denominado Boi 
Verde, que visa conscientizar os produtores pecuários quanto à necessidade de 
valorizar a sua produção, dado o grande potencial de comercialização que esta possui, 
principalmente para o mercado externo, já que a carne bovina produzida no município, 
provém de um rebanho alimentado exclusivamente de pastagens naturais. Esse 
programa prevê recursos da ordem de R$ 100.000. 
 
No que se refere à bovinocultura de leite, esta cresceu, entre 1996 e 2001, 40%. 
 
O quadro 5.18 a seguir demonstra a evolução dos plantéis dos principais rebanhos 
pecuários de Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.18 - Principais Rebanhos (1998-2002) 

Especificação 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bovinos 1.557.650 1.519.565 1.501.764 1.533.114 1.571.748 1.841.186 

Eqüinos 28.118 28.015 28.022 28.440 29.435 29.986 

Suínos 15.083 14.788 14.704 15.183 15.185 15.298 

Ovinos 17.498 17.555 17.905 18.271 18.396 18.734 

Aves(1) 56 55 56 58 58 60 
Fonte: Seplanct/ Banco de Dados do Estado - BDE/MS; Pesquisa Pecuária Municipal, IBGE. 
(galinhas, galos, frangos (as) e pintos - em mil cabeças). 
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Em 2003, os rebanhos de Corumbá que possuem um peso relativamente elevado em 
relação ao total do estado são: o rebanho asinino, seguido pelos rebanhos de muares, 
bubalino e eqüinos. O principal rebanho da pecuária municipal, o bovino, representa 
7,36% do rebanho estadual.  
 
Ressalta-se que, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal de 2003, Mato Grosso do 
Sul possui o maior rebanho bovino do país, seguido pelo estado de Mato Grosso, com 
24.613.718 cabeças, e por Minas Gerais, com 20.852.227.  
 
A participação relativa da pecuária de Corumbá sobre a pecuária estadual está 
demonstrada no quadro a seguir. 
 
 
QUADRO 5.19 - Efetivo dos rebanhos de Corumbá e MS e participação relativa 

Município / Estado - 2003 
Tipo de Rebanho 

Corumbá MS 
Participação Porcentual - % 

Bovino 1.841.186 24.983.821 7,36 

Suíno 15.298 813.359 1,88 

Eqüino 29.986 362.894 8,26 

Asinino 406 3.881 10,46 

Muar 4.515 45.289 9,96 

Bubalino 1.613 18.536 8,70 

 Ovino 18.734 405.153 4,62 

Aves 60.510 24.147.662 0,25 

Caprino 1.482 29.872 4,96 
Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal. 
 
 
Os principais produtos de origem animal que são produzidos em Corumbá, são o leite, 
a lã e o mel de abelha. Em 2003, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, a 
produção de leite representou 1,8% do total produzido no estado de Mato Grosso do 
Sul, a de lã 5% e a de mel de abelha 2,5%. O quadro 5.20 a seguir demonstra a 
evolução de alguns produtos de origem animal Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.20 - Principais Produtos de origem animal 

Especificação 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Leite (em mil litros) 8.138 7.685 8.079 8.261 8.528 8.618 

Lã (toneladas) 4 4 5 5 5 5 

Mel de abelha (toneladas) 10 18 18 20 15 10,5 

Ovos de galinha (mil dúzias) 131 127 129 142 149 150 
Fonte: Seplanct/ Banco de Dados do Estado - BDE/MS; IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2003). 
 
 
Apesar de sua força econômica e do imenso rebanho, a Embrapa caracteriza a 
atividade pecuária local como de baixo nível tecnológico. As condições de trabalho 
rural são precárias, com baixa remuneração e uma utilização ineficiente da terra.  
 
O principal mercado da pecuária de corte de Corumbá são as grandes cidades do 
estado de Mato Grosso do Sul e as cidades do Oeste paulista. 
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5.1.4.2 - Setor econômico secundário 
 
A principal atividade industrial de Corumbá é representada pela extração mineral. As 
principais mineradoras são a Urucum Mineração (ferro e manganês) que pertence ao 
grupo da CVRD, a fábrica da Cimento Itaú (calcário e areia) e a Mineração 
Corumbaense Reunida - MCR.  
 
Todo manganês é extraído por meio de minas subterrâneas e o ferro em mina a céu 
aberto. As minas de manganês são uma das maiores jazidas do mundo, estimada em 
30 milhões de toneladas de origem sedimentar. 
 
As reservas totais de ferro são de 31,011 bilhões de toneladas e as de manganês 
atingem 248,6 milhões de toneladas, segundo o trabalho de Haralyi & Walde (1986).  
 
Segundo os dados relacionados no Balanço Mineral Brasileiro - DNPM (1988), o 
Distrito Ferro-Manganesífero de Urucum, encerra cerca de 58,3% das reservas 
(medida-indicada) de manganês e aproximadamente 3% das reservas de Ferro do 
país, correspondendo, respectivamente, ao maior jazimento de manganês e ao 
terceiro maior depósito de ferro do Brasil. 
 
A quase totalidade da produção de ferro é comercializada com a Argentina e o 
Paraguai. Quanto aos minérios de manganês, a maior parte é exportada para os 
países supracitados, como também para a Europa. O restante é consumido no país, 
nas regiões Sudeste e Sul.  
 
O número de estabelecimentos industriais subiu de 48 para 65, de 1999 para 2003, 
crescimento de 35,4%. Estes estão demonstrados no quadro 5.21, a seguir. 
 
 
QUADRO 5.21 - Estabelecimentos Industriais por ramo de atividade (1999-2003) 

Atividades 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 48 50 53 61 65 

Minerais não metálicos 9 9 9 10 11 

Metalúrgica 5 6 6 6 6 

Mecânica 1 1 1 2 2 

Transportes 2 3 3 3 3 

Madeira 4 6 5 5 5 

Mobiliário - 2 1 1 2 

Borracha 1 1 1 1 1 

Perfumaria, sabões e velas - - 1 1 1 

Prod. de matérias plásticas - - 1 1 2 

Vestuário, calçados e artef. de 
tecidos 4 2 4 4 4 

Produtos Alimentícios 10 9 11 14 15 

Bebidas, álcool etílico, vinagre 1 1 1 1 1 

Editorial e Gráfica 6 6 5 5 5 

Diversas 5 4 4 7 6 
Fonte: Seplanct - Banco de Dados do Estado - BDE/MS 
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A cadeia produtiva da construção civil também possui destaque no município, em 
2001, segundo o Ministério do Trabalho, pesquisa RAIS, 25 empresas dedicavam-se a 
atividades relacionadas a esta cadeia. 
 
 
Indústria Extrativista 
 
A principal indústria extrativista de Corumbá é a pesca. Esta é uma atividade de 
importante expressão econômica e social na região de Corumbá.  
 
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MS, através do Instituto de Meio 
Ambiente do Pantanal - IMAP, da Superintendência Estadual de Pesca - SEP e do  
15º Batalhão de Polícia Ambiental de Mato Grosso do Sul, constituíram o Sistema de 
Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS. As informações sobre a 
atividade pesqueira levantadas pelo SCPESCA subsidiam as decisões do Conselho de 
Pesca de Mato Grosso do Sul CONPESCA/MS, que visam criar a sustentabilidade 
ambiental do uso dos recursos pesqueiros do estado. 
 
Em Corumbá a atividade pesqueira se divide em três segmentos, quais sejam: pesca 
esportiva, pesca profissional e aqüicultura. A pesca esportiva é a atividade realizada 
pelos pescadores que vêm de outras partes do Brasil, principalmente oriundos dos 
estados de São Paulo (62,8%), Paraná (13,4%) e Minas Gerais (10,6%). A pesca 
profissional é realizada pelos pescadores profissionais da região e a aqüicultura é a 
atividade de criação de peixes. 
 
O quadro a seguir demonstra a quantidade de peixes pescados em Corumbá e Mato 
Grosso do Sul, em 2001, segundo dados do SCPESCA/MS. 
 
 
QUADRO 5.22 - Quantidade de pescado capturado (kg) por local de vistoria, para 
pesca profissional e esportiva (a partir da estimativa de captura) em Corumbá e 
no Mato Grosso do Sul, em 2001. 

Local da Vistoria do SCPESCA Pesca 

 Profissional % Esportiva % Total 

Corumbá 78.679,50 33,23 158.102,70 66,77 236.782,20 

Mato Grosso do Sul 332.727,70 40,99 479.068,40 59,01 811.796,10 
Fonte: Embrapa/SCPesca, 2003. 
 
 
Corumbá produz aproximadamente 29% de todo o pescado do estado de Mato Grosso 
do Sul. O Censo de pescadores realizado pelo IBGE em 2000, apontou que em 
Corumbá havia 564 pescadores profissionais registrados. 
 
Os dados para aqüicultura não estão disponíveis em nível municipal, porém em 2003 o 
estado de Mato Grosso do Sul produziu 4.476 toneladas de pescado via criatório. 
 
Segundo o site de informações agrícolas, agronline, o setor de pesca de Corumbá 
sofreu uma profunda mudança a partir da década de 1980, quando o setor turístico 
voltado para pesca começou a se desenvolver vertiginosamente. Foi a partir desse 
período que a pesca esportiva passou a representar mais que o dobro da pesca 
profissional, tal como demonstra o quadro acima. Ademais, a própria legislação 
pesqueira estadual criou dificuldades para a pesca profissional ao proibir o uso de 
redes e da tarrafa “curimbeira”. 
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5.1.4.3 - Setor econômico terciário 
 
Comércio e Serviços 
 
O setor de comércio é a principal força econômica de Corumbá. O comércio varejista é 
beneficiado pelo intercâmbio comercial com a Bolívia, que é bastante dinâmico, 
responsável por um fluxo de mercadorias que inclui desde alimentos até aparelhos 
eletrônicos sofisticados. No que se refere ao comércio atacadista, Corumbá destaca-
se por ser um centro regional e pela sua histórica vocação para centro logístico. A 
bacia do rio Paraguai é navegável em toda a sua extensão durante a maior parte do 
ano, liga o município de Corumbá à Nueva Palmira, no Uruguai, em um tramo fluvial 
de aproximadamente 3.400km, passando pelo Paraguai e por sete províncias 
argentinas, dentre elas a província de Buenos Aires, que é a mais populosa e 
economicamente mais importante daquele país.  
 
O rio Paraguai é utilizado para transportar os produtos extraídos da região, como 
manganês, ferro, cimento, grãos, farelo e óleo de soja. Também serve para escoar o 
minério da Bolívia, passando pelo canal da baía do Tamengo. 
 
Destaca-se também que do total de ICMS arrecadado no município em 2003, R$ 250 
milhões, o Comércio contribuiu com R$ 166 milhões (66%) e o setor de Serviços 
contribuiu com R$ 78 milhões (31%). Portanto, ambos os setores contribuíram com 
97% do total arrecadado em 2003, demonstrando de maneira inequívoca a 
preponderância destes setores na economia local. 
 
O quadro 5.23 a seguir demonstra a evolução do número de estabelecimentos 
comerciais de 1999 a 2003. 
 
 
QUADRO 5.23 - Evolução dos estabelecimentos comerciais 

Especificação 1999 2000 2001 2002 2003 

Atacadista 97 142 143 148 174 

Varejista 609 676 679 731 843 

Total 706 818 822 879 1.017 
Fonte: Seplanct - Banco de Dados do Estado - BDE/MS 
 
 
Turismo 
 
Dentre as atividades de comércio e serviços se destaca o turismo. Trata-se de uma 
potencialidade evidente de Corumbá, pois esta possui em seu entorno o Pantanal Sul 
Mato-grossense com todo o seu esplendor e sua riqueza natural. O que atrai um 
grande fluxo de turistas para a cidade interessados em realizar três tipos de turismo: 
turismo de pesca, ecoturismo e turismo contemplativo.  
 
O turismo representa uma importante fonte de divisas para o município, pois tem o 
potencial de beneficiar diretamente diversos setores como o hoteleiro, o setor de 
restaurantes e o comércio em geral (venda de produtos para máquinas fotográficas, 
farmácias, vestuário, etc). Todos esses setores tem grande potencial de geração de 
emprego e, por conseguinte, de gerar renda. 
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O casaria histórico de Corumbá é também um importante fator de atração turística, 
haja visto que o Programa Monumenta2 que visa a revitalização de sítios urbanos, 
através da recuperação do patrimônio cultural, elegeu o centro histórico de Corumbá 
como um dos contemplados pelas suas ações.  
 
 
Evolução do Turismo em Corumbá 
 
O município de Corumbá recebeu 143.489 turistas em 2003, esse movimento apesar 
de significativo, demonstra que está ocorrendo uma retração no fluxo de turistas para 
o município, haja visto que em 1998 a cidade recebeu 243.900 turistas, o que 
representa um volume 70% superior ao aferido atualmente.  
 
A redução do fluxo de turistas para Corumbá pode ser atribuída, dentre outros fatores, 
à diminuição da oferta de peixes, assim como à redução da cota de peixes por 
pescador. Essa é uma medida que produz, a curto prazo, um impacto negativo sobre o 
fluxo de turistas, porém a médio e longo prazo visa garantir a sustentabilidade do 
turismo de pesca, ao realizar um manejo que permita a reprodução das espécies 
comerciais. Se tratando, portanto, de uma medida fundamental e que segue os 
conceitos do desenvolvimento sustentável. 
 
O quadro 5.24 a seguir demonstra a evolução do turismo em Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.24 - Evolução do Fluxo de Turistas em Corumbá 

Município 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Corumbá 111.370 156.394 203.000 243.900 243.000 218.700 196.830 159.432 143.489 
Fonte: Codems (Casa do Turismo) e Fundação de Turismo (SEMA). 
 
 
Segundo o diagnóstico sócio-economico elaborado pela Secretaria de Planejamento 
Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, 27% dos turistas de Corumbá são 
estrangeiros, daí pode-se estimar que em 2002 a cidade recebeu 43.046 turistas 
estrangeiros.  
 
Segundo o Anuário Estatístico do Turismo, elaborado pela Embratur, no ano de 2002 
cada turista estrangeiro gastou em média 86 dólares por dia no país e o tempo médio 
de permanência no país foi de 14 dias. Pode-se a partir deste dado inferir, através de 
uma premissa conservadora, que a permanência média dos turistas estrangeiros em 
Corumbá seja de 5 dias. Neste caso os turistas estrangeiros deixaram em Corumbá, 
no ano de 2002, R$ 42 milhões.  
 
O restante dos turistas que visitaram Corumbá no ano de 2002, 116.386 pessoas 
provenientes de outras localidades do país, adicionaram ao fluxo de receitas geradas 
pelo turismo, uma receita estimada em R$ 28 milhões (inferindo que os mesmos 
ficaram 4 dias na cidade e tiveram um gasto per capta de R$ 60). 
 
Adotando essas inferências como reflexo da realidade, pode se estimar que somente 
os gastos diretos dos turistas em Corumbá, representam 20% do setor terciário 
(comércio e serviços). 

                                                 
2 O programa Monumenta é realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), em parceria com a UNESCO. O Programa é executado com recursos de empréstimo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), da União, Estados e Municípios. 
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Mas a movimentação econômica que o turismo produz não se resume ao gastos 
diretos dos turistas, pois todos profissionais que trabalham em estabelecimentos 
voltados para atender ao turista, tais como hotéis, restaurantes, bares, agências, 
comércio em geral, etc, também têm a sua fonte de renda derivada deste setor.  
 
Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, disponibilizados pelo 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a mão-de-obra 
assalariada que trabalha diretamente no setor de turismo em Corumbá, representa 
aproximadamente 43,49% de toda a força de trabalho de Corumbá e o que equivale a 
58% dos empregos diretos gerados pelo setor terciário. 
 
 
QUADRO 5.25 - Empregos setor terciário - ênfase no setor de turismo, em janeiro 
de 2005. 

Setor Econômico Nº de Empregos Porcentagem da 
população ocupada 

Número de 
estabelecimentos 

Setor Terciário 5.969 66,84% 2.119 

Comércio 2.403 26,91% 1.163 

Comércio Varejista 2.015 22,56% 992 

Serviços 3.505 39,25% 956 

Serviços relacionados 
com o turismo 1.481 16,58 416 

Todos os setores 8.929 100% 3.169 
Fonte: Ministério do Trabalho - CAGED. 
 
 
Os dados relativos à participação do setor terciário na economia de Corumbá, 
demonstra que esse possui um peso maior na economia do município do que na 
economia estadual. Segundo o diagnóstico sócio-econômico realizado pela Secretaria 
de Planejamento Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul - 
SEPLANCT/MS, o setor terciário responde por 47,6% da geração de riqueza no 
Estado conforme dados do PIB/MS de 2000, tendo contribuído com 79,5% do 
montante do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços arrecadado pelo 
Tesouro Estadual em 2002. 
 
Em Corumbá, o setor terciário responde por 57,62% do PIB municipal e contribuiu, em 
2003, com 97% do total arrecadado pelo ICMS. 
 
 
Projetos Relacionados ao Turismo 
 
Trem do Pantanal 
 
A Secretaria de Turismo de Corumbá acredita que a região está preparada para 
assumir o papel de alavancar o novo perfil do turismo em Mato Grosso do Sul, através 
do Trem do Pantanal, que visa constituir um atrativo turístico que ligue as cidades de 
Corumbá à Campo Grande, integrando diversos atrativos turísticos tais como: Forte 
Coimbra, Estrada-Parque e Bonito. 
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O secretário de turismo de Corumbá, Carlos Porto, considera que Corumbá necessita 
expandir suas opções turísticas, que até então tem sido voltadas essencialmente para 
o turismo de pesca. Desta forma Corumbá terá condições de se consolidar como 
principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, tendência que já se evidencia, haja 
visto que em setembro do ano corrente 80% dos leitos em hotéis de médio e grande 
porte estiveram lotados e o movimento de passageiros aumentou 65% no aeroporto. 
 
 
PRODETUR/Sul 
 
O estado de Mato Grosso do Sul foi inserido no Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Mato Grosso do Sul - Prodetur/Sul, que conta com recursos do BID e tem 
como objetivo principal o desenvolvimento sustentável da atividade turística nos 
estados da região Sul do país e do Mato Grosso do Sul. 
 
Através desse programa estão previstos investimentos de US$ 450 milhões em obras 
de infra estrutura básica, no Pantanal, a partir de 1999. 
 
No sentido de dimensionar o impacto sobre a economia regional que um programa do 
porte do Prodetur provoca, tem-se que quando este foi implantado no Maranhão em 
1997, o emprego com carteira de trabalho no setor turismo apresentou uma elevação 
de 76%, se comparado ao ano de 1994 (taxa média anual de quase 21%). E entre 
1997 e 2001, o aumento do estoque de assalariados foi de 12% (taxa média anual de 
pouco menos de 3%). 
 
 
5.1.4.4 - Empregos 
 
Segundo o IBGE, em 2000, a População Economicamente Ativa (PEA) de Corumbá 
era de 40.582 pessoas, sendo 25.674 homens e 14.908 mulheres. A População Não 
Economicamente Ativa era de 33.317 pessoas, sendo 11.192 homens e 22.125 
mulheres. A soma destes dois estratos populacionais representa a População em 
Idade Ativa (PIA) do município, que portanto era de 73.899 pessoas. O IBGE 
considera como idade ativa a faixa compreendida entre 10 anos a 65 anos. 
 
 
QUADRO 5.26 - População economicamente e Não economicamente ativa de 
Corumbá 

Corumbá homens mulheres Total 

PEA 25.674 14.908 40.582 

PNEA 11.192 22.125 33.317 

PIA 36.866 37.033 73.899 
Fonte: IBGE, Censo 2000. 
 
As principais atividades que ocuparam as pessoas do município, segundo os 
resultados da amostra do Censo de 2000, estão demonstradas no quadro 5.27, a 
seguir: 
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QUADRO 5.27 - Distribuição porcentual dos empregos de Corumbá por setor da 
economia em janeiro de 2005. 

Atividade Empregos Porcentagem da 
população ocupada 

Número de 
estabelecimentos 

Setor Primário 1.718 19,24% 877 

Agropecuária 1.718 19,24% 877 

Setor Secundário 1.242 13,90% 173 

Extrativa Mineral 533 5,96% 17 

Indústria de Transformação 429 4,80% 92 

Construção Civil 280 3,13% 64 

Setor Terciário 5.969 66,84% 2.119 

Comércio 2.403 26,91% 1.163 

Serviços 3.505 39,25% 956 

Administração Pública 61 0,70% - 

Total 8.929 100% 3.169 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED 
 
 
O quadro anterior demonstra que a grande maioria dos empregos se concentra no 
setor terciário que detêm 67% dos postos de trabalho com carteira assinada, sendo 
que o setor de serviços é responsável, isoladamente, por 39% dos empregos, seguido 
pelo setor de comércio com 26,9% e pelo setor primário com 19%.  
 
A taxa de emprego formal do município de Corumbá, em janeiro de 2005, é de  22%, 
com 8.929 empregados com carteira assinada no município. Portanto, de cada 5 
trabalhadores da PEA somente 1 possui carteira assinada, segundo os dados do 
Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED. Isto demonstra a precariedade do mercado 
de trabalho do município, no qual a maior parte das pessoas ocupadas trabalham no 
mercado informal.  
 
Segundo o estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
denominado: “Estudo sobre os municípios de Mato Grosso do Sul, Diagnóstico e 
Análise”, em 2000 a taxa de desemprego aberto de Corumbá é de 19,6%, superior a 
taxa de desemprego estadual, que se situa em um patamar de 13,7% da força de 
trabalho. Portanto, tomando por base a população economicamente ativa de Corumbá 
em 2000, temos que havia no município 7.954 desempregados e em busca de 
trabalho. 
 
O quadro 5.28 a seguir demonstra a evolução do emprego formal em Corumbá, 
segundo dados do MTE/CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 
 
Segundo os dados do MTE/CAGED, o setor de serviços foi responsável por 60% dos 
empregos formais criados no município até julho do ano corrente, o que reitera a 
importância econômica deste setor em Corumbá. O segundo setor que mais gerou 
empregos foi o da construção civil, que foi responsável por 15% dos empregos 
criados, seguido pelos setores agropecuário e da indústria extrativa mineral, ambos 
responsáveis por 9,6% dos empregos criados. 
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QUADRO 5.28 - Evolução do emprego por nível setorial 

Atividade 
Economica 

Total 
Admitido 

Total 
Desligado Saldo 

Saldo no 
ano 

corrente 

Saldo nos 
últimos 12 

meses 

Variação % 
empregos  

até julho de 
2005 

Extr. Mineral 27 8 19 59 139 11,07 

Ind. Transformação 3 8 -5 17 18 3,96 

Constr. Civil 9 12 -3 95 35 33,93 

Comércio 80 65 15 17 30 0,71 

Serviços 169 69 100 368 223 10,50 

Adm. Pública 0 0 0 0 0 0 

Agropecuária 85 52 33 59 11 3,43 

Outros 0 0 0 0 0 0 

Total 373 214 159 615 452 6,89 
Fonte: MTE - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
 
 
O setor que apresentou a maior variação percentual no saldo de empregos gerados, 
de janeiro a julho de 2005, foi o setor da construção civil, com 33,93%, seguido pelo 
setor industrial de extração mineral, com 11,07% e pelo setor de serviços, com 
10,50%. O saldo total do emprego municipal apresentou uma variação positiva de 
6,89% neste período. 
 
No período de janeiro de 2004 a julho de 2005, as atividades que mais geraram saldo 
(diferença entre admissão e demissão) de postos de trabalho com carteira assinada 
em Corumbá foram: 
 
- motorista de caminhão (rotas nacionais e internacionais): 127; 
- faxineiro: 88; 
- trabalhador da manutenção de edificações: 86; 
- auxiliar de escritório: 61; 
- trabalhador agropecuário em geral: 38; 
- trabalhador de pecuária polivalente: 37; 
- cozinheiro geral: 36; 
- operador de caminhão (minas e pedreiras): 36; 
- operador de trator florestal: 36. 
 
Das atividades que mais geraram empregos no período analisado, as quatro primeiras  
pertencem ao setor de serviços, sendo que o serviço relacionado ao potencial logístico 
de Corumbá (motorista de caminhão) foi a que mais gerou saldo positivo de postos de 
trabalho. 
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5.1.5 - Nível de vida 
 
5.1.5.1 - Saneamento básico 
 
O município de Corumbá apresenta indicadores de atendimento em saneamento 
básico superiores à média estadual e regional no quesito de domicílios com 
abastecimento de água ligado à rede geral.  
 
Quanto à coleta de lixo o porcentual de domicílios atendidos com esse serviço em 
Corumbá é menor que a média atendida na sua macro região e também menor que a 
média de atendimento do estado de Mato Grosso do Sul e a média nacional. 
 
Porém, o aspecto mais crítico da situação de saneamento básico em Corumbá é o 
porcentual de domicílios com esgotamento sanitário ligado à rede geral, no município 
menos de 10% dos domicílios são atendidos com esse serviço, enquanto que no Brasil 
esse índice alcança 52,80% dos domicílios e na região Centro Oeste, 35,40%.  
 
O quadro 5.29 a seguir demonstra esses dados. 
 
 
QUADRO 5.29 - Porcentual de atendimento de domicílios com Saneamento 
Básico, segundo os quesitos água, esgoto e coleta de lixo: Corumbá, Brasil, MS 
e Macrorregião Centro-Oeste. 

Tipo de saneamento/unidade geográfica Corumbá Mato Grosso 
do Sul 

Centro-
Oeste Brasil 

Domicílios com abastecimento de água ligado à rede 
geral 88,26% 87,70% 81,70% 88,50% 

Domicílios com esgotamento sanitário ligado à rede 
geral 8% 9,60% 35,4% 52,80% 

Domicílios com serviço de coleta de lixo permanente 80,57% 92,80% 89,00% 86,60% 
Fonte: Pesquisa Nacional por amostra de domicílios 2001:microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 
 
 
Devido à precariedade do serviço de esgotamento sanitário, grande parte dos 
domicílios de Corumbá adotam soluções particulares, como a construção de fossas 
sépticas ou negras. O que representa uma grave ameaça à saúde pública e risco de 
contaminação do lençol freático. 
 
Quanto à coleta de lixo, apesar desta ter um percentual de atendimento próximo à 
média nacional, persiste o problema da destinação final, pois todo o lixo produzido na 
cidade é encaminhado para um lixão a céu aberto, situado no bairro Guanã.  
 
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente Cultura e Turismo - SEMACTUR, a média de 
lixo doméstico e comercial nos primeiros quatro meses de 2004 alcançou a ordem de 
1.389 toneladas/mês, nesse mesmo período a média de geração de lixo hospitalar foi 
de 20 toneladas/mês. 
 
Alguns fatores tais como a inexistência de acesso rodoviário aos distritos de Porto 
Esperança e de Forte Coimbra, os quais possuem acesso exclusivamente via fluvial 
ou aérea, e a grande distância do distrito de Albuquerque da área central, em torno de 
60 km, contribuem para que a cidade não tenha um serviço de coleta de lixo que a 
atenda em sua totalidade. 
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A limpeza pública do município é terceirizada estando dividida em varrição, 
conservação e coleta de lixo domiciliar e hospitalar. A varrição é feita diariamente por 
métodos manuais e a conservação é feita uma vez por mês. A coleta de lixo é 
setorizada sendo feita nos bairros em dias alternados e no centro diariamente.   
 
 
5.1.5.2 - Educação 
 
Infra-estrutura de ensino municipal 
 
A rede escolar de Corumbá, segundo o IBGE, é dotada de 94 estabelecimentos de 
ensino, que ministram do pré-escolar ao ensino fundamental. O município ainda conta 
com 2 universidades, a Universidade Católica Dom Bosco - Instituto de Ensino 
Superior do Pantanal e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que oferecem 
14 cursos de ensino superior. 
 
A rede pública escolar possui 70% do total de estabelecimentos de ensino, sendo que 
as todas as escolas públicas de ensino pré-escolar (21) pertencem à rede municipal; 
no ensino fundamental público, a rede escolar conta com 19 escolas municipais e 12 
estaduais e o ensino médio público conta com 8 escolas estaduais e 1 escola 
municipal.  
 
Segundo a prefeitura municipal de Corumbá, o município possui 5 escolas situadas na 
zona rural. 
A relação de matriculas por estabelecimentos apresenta números mais elevados no 
ensino fundamental, pois apesar deste contar com a maior rede escolar, a maioria das 
matrículas (72%) é efetuada neste ensino. Isto demonstra a importância do ensino 
fundamental na rede escolar municipal, sendo este um setor a ser priorizado ao se 
definir as políticas públicas de educação, pois o maior coeficiente da relação de 
matrículas por estabelecimento de ensino demonstra que este está sob uma pressão 
de demanda por vagas.  
 
O quadro 5.30 a seguir demonstra detalhadamente os dados que deram origem à 
essas informações. 
 
 
QUADRO 5.30 - Estabelecimentos Escolares e número de matrículas por tipo de 
ensino e dependência administrativa - 2004. 

Estabelecimento de 
ensino (A) Matrículas (B) Dependência 

Administrativa 
Público Privado Público Privado Total 

Relação de Matrículas 
por estabelecimento de 

ensino (B/A) 

Ensino pré-escolar 21 15 2.741 900 3.641 101,13 

Ensino fundamental 31 13 18.049 2.129 20.178 458,59 

Ensino Médio 9 5 3.596 604 4.200 300,00 

Total 61 33 24.386 3.633 28.019 298,07 
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais - INEP, Censo 
Educacional 2004. 
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Taxas de Escolarização e Atendimento 
 
O Censo 2000 apontou que em 2000 a população em idade escolar do município de 
Corumbá era de 27.751, considerando o contingente populacional correspondente à 
faixa etária de 5 a 17 anos, que é a faixa etária que engloba a população a ser 
atendida pelo ensino pré-escolar, fundamental e médio, de acordo com a definição do 
Ministério da Educação. Aplicando sobre este grupo de pessoas a taxa de crescimento 
médio anual do município de Corumbá (0,92% ao ano), pode-se prever que em 2004 a 
população em idade escolar (excluído o ensino superior) do município era de 28.772 
pessoas. 
 
Com estes dados foi possível definir a taxa de escolarização bruta que representa o 
total de matrículas de determinado nível de ensino com a população adequada a esse 
nível de ensino. Em 2004, a taxa de escolarização bruta de Corumbá foi de 97,39%. O 
ensino pré-escolar apresentou um nível de atendimento de 76%; o ensino fundamental 
117,02% e o ensino médio 54%.  
 
O fato de o ensino fundamental apresentar o número de matrículas superior à sua 
população contida na faixa etária adequada para esse nível, indica que há muitos 
jovens que estão estudando o ensino fundamental fora da faixa etária adequada, 
fenômeno decorrente de reprovação e/ou início dos estudos fora do período correto.  
 
Segundo, a prefeitura municipal a taxa de repetência no ensino fundamental de 
Corumbá, em 2001, foi de 22,5% e de abandono de 14,9%. Esses índices são 
superiores aos encontrados no estado de Mato Grosso do Sul, que apresenta uma 
taxa de repetência de 17,4% e a taxa de abandono de 10,6%.  
 
No Brasil, segundo o estudo “Geografia da Educação Brasileira”, elaborado pelo MEC 
e INEP, a taxa de escolarização bruta do ensino fundamental, em 2000, foi de 158,8% 
e no estado de Mato Grosso do Sul esta taxa foi de 124,9%. Estes dados demonstram 
que o ensino fundamental de Corumbá possui uma pressão por demanda inferior à 
brasileira e à sul mato-grossense. Este fato pode ser decorrente de um maior índice de 
crianças e adolescentes que não se matricularam no seu nível de ensino adequado, 
ou, até mesmo pararam de estudar. 
 
No ensino médio a taxa de escolarização bruta brasileira foi 76,6%, enquanto a sul 
mato-grossense foi de 67,8%, portanto tanto o país como o estado do Mato Grosso do 
Sul apresentam um indicador de atendimento do ensino médio superior ao de 
Corumbá (54%).  
 
O quadro 5.31 a seguir demonstra as taxas de escolarização bruta de Corumbá, 
segundo os níveis de ensino. 
 
 
QUADRO 5.31 - Taxa de Escolarização Bruta por nível de ensino, 2004 

Corumbá População em 
Idade Escolar (A)* 

População 
Atendida(B) 

Taxa de Escolarização 
Bruta  B/A 

5 a 6 anos (pré-escolar 4.802 3.641 75,82%% 

7 a 14 anos (ensino fundamental) 17.243 20.178 117,02% 

15 a 17 anos (ensino médio) 6.727 3.633 54,00% 

Total 28.772 28.019 97,39% 
Fonte: IBGE - dados elaborados a partir do Censo 2000; MEC/INEP. 
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Segundo os dados que o governo do Mato Grosso do Sul disponibiliza no seu site 
oficial, o porcentual de crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos na escola é de 
89,61%. Portanto, 10,39% das crianças e adolescentes dessa faixa etária não estão 
estudando. Este índice se encontra abaixo da média de atendimento nacional para 
essa faixa etária, que em 2000 foi de 96,4%; na região Centro Oeste o porcentual 
desse atendimento foi de 96,5%.  
 
Corrobora com esses dados a informação que a prefeitura diagnosticou que a 
qualidade do ensino no município não é boa. Alguns fatos ilustram esse diagnóstico 
pois, segundo o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Corumbá, na zona urbana 
encontram-se bairros nos quais os porcentuais de  crianças e jovens que freqüentam a 
escola são baixos em relação à média nacional, em especial o bairro Previsul. Nos 
bairros e setores de Beira Rio, Loteamento Pantanal, Centro Fortaleza, Guanã, Nova 
Aliança, Cervejaria e Guarani, mais de 30% da população em idade entre 14 a 18 
anos estão fora do sistema educacional. 
 
Portanto, pode se afirmar que o atendimento à demanda por educação em Corumbá 
pode ser considerado como insatisfatório dado à importância do ensino no 
desenvolvimento sócio-econômico de uma região e a própria Constituição do Estado 
brasileiro aponta a Educação como um direito de todos os cidadãos, o que coloca o 
atendimento universal como uma das principais metas educacionais do país. Sendo 
assim, requer ações que visem aumentar o porcentual da população atendida. 
 
 
Nível Educacional da população adulta de Corumbá 
 
O nível educacional da população adulta de Corumbá, segundo dados do Atlas do 
Desenvolvimento Humano, apresentou uma melhora significativa ao reduzir a taxa de 
analfabetismo em 34,82% de 1991 para 2000, quando esta caiu de 15,8% para 10,3%.  
 
Ressalta-se que a taxa de analfabetismo de Corumbá é 26% menor do que a 
apresentada pelo estado de Mato Grosso do Sul que é de 14%. Para efeito de 
comparação, a taxa de analfabetismo do Brasil, considerada a população acima de 15 
anos, é de 13,6%, segundo o estudo Geografia da Educação Brasileira (MEC/INEP). 
 
Em Corumbá a média de anos de estudo cresceu 21,15% de 1991 para 2000, 
enquanto que no estado de Mato Grosso do Sul esse crescimento foi da ordem de 
21,27%, portanto ambas as regiões tiveram um crescimento da média de anos de 
estudo semelhante. Mas a população do município de Corumbá possui em média 6 
meses a mais de estudo que a população de Mato Grosso do Sul.  
 
O quadro 5.32 a seguir demonstra esses dados. 
 
 
QUADRO 5.32 - Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais) 

Corumbá Mato Grosso do Sul 
Indicador 

1991 2000 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 15,8 10,3 20,4 14,0 

% com menos de 4 anos de estudo 35,8 27,0 44,9 34,5 

% com menos de 8 anos de estudo 70,2 60,9 74,6 66,3 

Média de anos de estudo 5,2 6,3 4,7 5,7 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, FJP/PNUD. 
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5.1.5.3 - Saúde 
 
O município de Corumbá conta com 32 estabelecimentos de saúde, segundo o IBGE, 
destes, 18 são públicos e 14 privados. Desse total, 4 estabelecimentos possuem 
serviço de internação (3 privados e 1 público) e 25 prestam serviços ao SUS. 
 
O hospital de Corumbá é de natureza privada e filantrópica, não há hospitais públicos 
ou universitários. 
 
De acordo com o IBGE, em 2002, o município contava com 321 postos de trabalho de 
nível superior no setor de saúde, divididos da seguinte forma: 284 médicos, 13 
enfermeiros e 24 odontólogos. Haviam 74 consultórios médicos em Corumbá, em 
2002. 
 
Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, Corumbá 
possui atualmente 198 leitos hospitalares, destes 143 são disponíveis ao SUS. Esses 
leitos se distribuem por especialidades médicas. A especialidade com maior número 
de leitos é a clínica médica, com 132 leitos. O quadro 5.33 a seguir demonstra esta 
distribuição.   
 
 
QUADRO 5.33 - Relação de leitos por especialidade médica 

Descrição  Nº de leitos Disponíveis ao SUS Não disponíveis ao SUS

Cirúrgicos 

Cirurgia Geral 38 28 10 

Ginecologia 6 5 1 

Obstetrícia 19 13 6 

Plástica 1 1 0 

Total Cirúrgico 64 47 17 

Clínico 

AIDS 1 1 0 

Cardiologia 15 15 0 

Clínica Geral 46 30 16 

Crônicos 1 1 0 

Obstetrícia 5 5 0 

Pediatria 56 36 20 

Psquiatria 8 8 0 

Total Clínico 132 96 36 

Complementar 

Unidade Intermediária 2 0 2 

Total Geral 198 143 55 
Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
 
 
A quantidade de leitos por habitantes em Corumbá, tomando como base a estimativa 
oficial do IBGE para população no ano de 2004 (99.441 habitantes), é de 1,99 leitos 
para cada 1000 habitantes. Abaixo, portanto, do coeficiente tradicionalmente 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que é de 3 leitos por 1000 
habitantes.  
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Todavia a OMS não informa mais as proporções ideais para o número de médicos, 
leitos e outros serviços para grupos de 1.000 habitantes, dadas às particularidades 
sociais com que lida em todo o mundo.   
 
 
Internações Hospitalares 
 
A clínica médica é também a especialidade que detêm o maior número de internações 
em Corumbá, alcançando 36,6% do total de internações e 35,7% do total de recursos 
aplicados na saúde. 
 
Em 2004, o município de Corumbá prestou serviço de internação para 11.734 
pessoas, das quais 10.540 eram moradores do município. Isto quer dizer que 1.194 
pessoas (10,17% do total de atendimentos) foram atendidas pelo sistema de saúde de 
Corumbá porém procedentes de outras localidades. Portanto, pode-se afirmar que 
aproximadamente 10% da infra-estrutura de saúde de Corumbá são ocupadas com 
atendimentos para moradores de outras cidades e também dos países vizinhos 
(Bolívia e Paraguai), o que pode indicar que o município possui características centro 
regional nesse quesito.  
 
O quadro 5.34 a seguir demonstra mais informações sobre as internações em 
Corumbá. 
 
 
QUADRO 5.34 - Número de Internações, Valor Total, Valor Médio, Média de 
Permanência e Taxa de Mortalidade por Especialidade - (por local de internação), 
2004  

Especialidade Internações % R$ % Valor 
Médio R$ 

Média de 
permanênci

a 
Óbitos Mortalidade 

Hospitalar 

Clínica Cirúrgica 2.484 21,4 1.116.387 25,7 449,43 3 40 1,6 

Obstetrícia 2.720 23,5 922.821 21,2 339,27 1,8 1 - 

Clínica Médica 4.239 36,6 1.553.984 35,7 366,59 4,1 310 7,3 

Casos Crônicos - - - - - - - - 

Psquiatria 12 0,1 1.357  113,12 3,4  - 

Tisiologia - - - - - - - - 

Pediatria 2.138 18,4 752.404 17,3 351,92 4,4 70 3,3 

Reabilitação - - - - - - - - 

TOTAL 11.593 100 4.346.955 100 374,96 3,4 421 3,6 

Valores Médios Anuais - 2004 

Internações / 100 hab. (local de internação) 11,8 

Internações / 100 hab. (local de residência) 10,6 

Valor Médio por habitante (R$) 44,06 
Fonte: SIH/SUS  
 
 
A clínica médica é a especialidade que absorve a maior parte dos recursos destinados 
para as internações hospitalares, representando 35,7% do gasto total, seguida pela 
especialidade clínica cirúrgica, com 25,7%, porém esta é a especialidade que possui o 
maior gasto médio por atendimento, que é de R$ 449,43.   



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ  -  CORUMBÁ - MS  -  1MCRL011-1-FLO-PDA-0001 
 
PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS 
 

 
 

 49

Óbitos e Mortalidade 
 
As doenças do aparelho circulatório lideram as causas de mortalidade em Corumbá e 
representaram 35% dos óbitos em 2002, segundo o Ministério da Saúde, seguidas 
pelas doenças do aparelho respiratório (10,7%) e pelas causas externas de morbidade 
e mortalidade (agressões, acidentes, envenenamentos, etc), com 10,3%. 
 
O quadro 5.35 a seguir demonstra a evolução do coeficiente de mortalidade do 
município de Corumbá para algumas causas selecionadas. 
 
 
QUADRO 5.35 - Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas 
(por 100.000 habitantes). 

Causas do óbito 1998 1999 2000 2001 2002 

Aids 5,6 4,4 6,3 7,2 6,2 

Neoplasia maligna da mama (por 
100.000 mulheres) 15,7 11,2 2,1 6,2 14,5 

Neoplasia maligna do colo do útero (por 
100.000 mulheres) 11,2 4,5 6,3 - 2,1 

Infarto 78,0 56,6 33,4 70,4 64,8 

Doenças cerebrovasculares 57,9 65,5 51,2 58,0 61,7 

Diabetes 24,5 15,5 11,5 25,9 24,7 

Acidentes de veículos 12,3 11,1 7,3 12,4 12,3 

Agressões 44,5 38,8 33,4 31,1 35 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
 
Destaca-se do quadro acima a diminuição da mortalidade por agressões de 1998 até o 
ano de 2001, quando esta causa teve um decréscimo de 30%, mas a trajetória de 
queda desse problema foi interrompida em 2002, quando houve um aumento de 12% 
em relação ao ano anterior. 
 
Os valores médios despendidos na assistência ambulatorial em 2004, demonstram 
que o valor gasto com procedimentos de alta complexidade por habitante é 56% 
menor que valor gasto em procedimento especializado, apesar de representar 
somente 1,2% do total dos atendimentos. Isto ocorre porque os custos do atendimento 
de alta complexidade são bastante superiores aos outros tipos de atendimento. 
 
Dentre as ações específicas desenvolvidas pela prefeitura municipal no campo da 
saúde, destacam-se: os atendimentos médicos e odontológicos na zona rural, a 
assistência integral à saúde da mulher e do adolescente, ações de imunização e 
planejamento familiar, tratamento fora de domicílio, controle epidemiológico e de 
doenças, a manutenção dos núcleos de vigilância sanitária, do laboratório municipal e 
do hemonúcleo. 
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5.1.6 -  Indicadores Sociais e Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal  (IDH-M) 

 
5.1.6.1 - Renda, Pobreza e Desigualdade - 1991 - 2000 
 
Os alguns importantes indicadores sociais de Corumbá, tais como a renda per capta e 
o percentual de população pobre, apresentaram uma evolução positiva na década de 
1990.  A renda per capta cresceu 20% e o percentual de pobreza3  caiu 12%. O dado 
decepcionante refere-se à desigualdade social, que cresceu no período analisado.  
 
A desigualdade social pode ser expressa pelo Índice Gini, o qual varia numa escala de 
0 a 1, sendo que na hipótese de se ter um índice igual a 1, representa que uma 
pessoa, família ou empresa obtém toda a renda do município e se o índice for igual a 
zero, representaria que a toda a renda do município é dividida igualmente.  
 
O índice Gini em Corumbá variou de 0,61 para 0,62, no período analisado. Portanto a 
desigualdade de renda cresceu 1,63% no referido período, indicando que a dinâmica 
econômica do município não tem favorecido à maioria da população. O quadro 5.36 a 
seguir demonstra a apropriação da renda pelos estratos da população de Corumbá.  
 
 
QUADRO 5.36 - Porcentagem de renda apropriada por estratos da população, 
1991-2000, em Corumbá. 

Extratos 1991 2000 

20% mais pobres 2,8 2,1 

40% mais pobres 8,7 7,8 

60% mais pobres 18,2 17,5 

80% mais pobres 34,5 34,1 

20% mais ricos 65,5 65,9 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, FJP/PNUD 
 
 
Quando se compara a evolução desses indicadores sociais de Corumbá com os 
mesmos indicadores de Mato Grosso do Sul, percebe-se que o estado de Mato 
Grosso do Sul apresenta uma situação social, em alguns aspectos, melhor 
equacionada. Sua renda per capta é 27% maior que a do município e apresentou um 
crescimento maior no período analisado (29%); o porcentual de pobreza do estado de 
Mato Grosso do Sul é 24% menor do que em Corumbá e o estado consegui uma 
redução mais acentuada desse porcentual do que o município, 20% ante a 12%.  
 
O ponto negativo dos indicadores sociais de Mato Grosso do Sul é representado pela 
desigualdade social. O Índice Gini estadual é maior que o do município de Corumbá, 
0,63 ante 0,61, em 2000 e o estado apresentou uma evolução mais acentuada da 
desigualdade social, que cresceu 5% no período estudado. 
 
O quadro 5.37, a seguir, demonstra alguns indicadores relativos à renda per capta e a 
distribuição desta. 

                                                 
3 O porcentual de pobreza é medido pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. 
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QUADRO 5.37 - Indicadores de renda, concentração de renda e pobreza - 
Corumbá e MS. 

Corumbá Mato Grosso do Sul 
Indicadores 

1991 2000 1991 2000 

Renda Per Capta (R$) 188,3 226,2 222,5 287,5 

Porcentual de Pobreza 42,9 37,7 35,9 28,7 

Índice de Gini 0,61 0,62 0,60 0,63 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
 
O Atlas do Desenvolvimento Humano, também apontou que em Corumbá, destaca-se 
a evolução da vulnerabilidade familiar, representada pela idéia quanto ao risco social 
que determinadas camadas da população estão expostas. No período analisado, 
houve um grande aumento do porcentual de mulheres em idade escolar (entre 15 a 17 
anos) com filhos. Em 1991, 6% das mulheres dessa faixa etária já eram mães, em 
2000 esse porcentual alcançou 13%.  
 
Esse fenômeno está relacionado com o tipo de turismo surgido na década de 90. O 
principal turismo de Corumbá é o turismo de pesca, o qual o possui um perfil 
majoritariamente masculino, o que incentiva atividades de risco social como a 
prostituição.  
 
Também deve se mencionar que, segundo o recadastramento da população de 
Corumbá, feito pelo Programa de Inclusão Social do Governo Estadual, metade das 
crianças de Corumbá vivem em domicílios classificados como pobres, embora este 
número tenha se reduzido ligeiramente de 1991 para 2000. 
 
 
5.1.6.2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Corumbá apresentou 
uma evolução positiva inferior à apresentada pelo estado de Mato Grosso do Sul. O 
IDH - M de Corumbá cresceu 6,63% de 1991 para 2000, ao passar de 0,723 para 
0,771. O estado de Mato Grosso do Sul apresentou uma evolução positiva desse 
indicador mais acentuada, tendo crescido 8,65% neste período, ao passar de 0,716 
para 0,778. 
 
Se comparado aos outros municípios que formam a microrregião Baixo Pantanal, 
Corumbá apresenta um IDH-M superior ao de Porto Murtinho e inferior ao de Ladário. 
Porém, esses municípios apresentaram um crescimento do IDH no período estudado 
superior ao de Corumbá. O IDH-M do município de Ladário cresceu 8,39%, enquanto 
que o de Porto Murtinho cresceu 12,58%, o que dá a este município o posto de maior 
evolução positiva do IDH-M dentre os estudados, superando também a evolução 
apresentada por Mato Grosso do Sul. Apesar da forte melhora do IDH-M, Porto 
Murtinho ainda apresenta mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano da 
Microrregião Baixo Pantanal.  
 
O quadro 5.38 a seguir demonstra a evolução global dos IDH’s desses municípios, do 
estado de Mato Grosso do Sul e da Microrregião Baixo Pantanal, bem como 
demonstra a evolução dos itens que compõem o IDH, a saber: educação, renda e 
longevidade. 
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QUADRO 5.38 - IDH-M- Corumbá, Microrregião Baixo Pantanal e MS . 

IDH-M Educação Renda Longevidade Municípios/ 
Variáveis 1991 2000 

Variação % 
1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Corumbá 0,723 0,771 6,63 0,812 0,862 0,647 0,678 0,711 0,773 

Ladário 0,715 0,775 8,39 0,851 0,881 0,584 0,673 0,711 0,772 

Porto Murtinho 0,620 0,698 12,58 0,673 0,789 0,547 0,626 0,639 0,679 

Baixo Pantanal 0,686 0,748 9,03 0,778 0,844 0,592 0,659 0,687 0,741 

Mato Grosso do 
Sul 0,716 0,778 8,65 0,773 0,864 0,675 0,718 0,699 0,751 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, FJP/PNUD 
 
 
A dimensão que mais contribuiu para o crescimento do IDH-M de Corumbá foi a 
Longevidade, com 43,4%, seguida pela Educação, com 35,0% e pela Renda, com 
21,7%. Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do 
município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 17,3%.  
 
O município de Corumbá e seus pares regionais, Ladário e Porto Murtinho, 
apresentam um desenvolvimento humano classificado como médio pelo PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que caracteriza os 
municípios que apresentam IDH-M entre 0,5 e 0,8. O desenvolvimento humano do 
estado de Mato Grosso do Sul também é classificado como médio.  
 
 
5.1.7 - Aspectos culturais e turísticos 
 
A localização geográfica de Corumbá foi um dos fatores primordiais para a sua 
ocupação e deixou marcas indeléveis no seu arcabouço cultural. Como já foi abordado 
na contextualização histórica do município, a vocação de centro logístico deste é muito 
marcante e isto fez com que Corumbá fosse durante o final do século XIX e até a 
década de 1930, o principal porto de ligação do centro do Brasil e com o resto do 
mundo. Tendo sido alvo de um grande afluxo de comerciantes estrangeiros, 
principalmente uruguaios, paraguaios e argentinos. Este fato aliado ao isolamento 
natural que Corumbá tinha com o resto do país, fez com que a cultura da cidade tenha 
uma forte influência do elemento estrangeiro, o que reflete na culinária, nos costumes 
e no linguajar local.  
 
Ainda hoje é comum palavras de origem espanhola no vocabulário da população local, 
bem como a incorporação pelos locais da indumentária gaúcha, como a bombacha e 
pela presença elementos da culinária argentina (puchero, espécie de cozido), 
paraguaia (tererê, tipo de chimarrão gelado) e boliviana (saltenha, pastel boliviano) na 
gastronomia local. 
 
O lazer é voltado para o turismo, que é fortemente alavancado pela pesca esportiva e 
pelas festividades tradicionais, sendo que a festa de São João é a mais importante 
festividade.  
 
A cidade de Corumbá ainda conserva prédios públicos e casarios de influência 
européia, com suas histórias, costumes e tradições. Este patrimônio está incorporado 
à cultura local e é um dos atrativos turísticos do município. As atrações turísticas de 
Corumbá, são, resumidamente, descritas a seguir: 
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Praça da Independência 
 
Localizada no centro da cidade, era um antigo zoológico. Seu estilo de construção, 
toda murada em mármore com portões de ferro, é uma raridade pois existem apenas 
outras três no mundo. Foi inaugurada em 1917. 
 
 
Ladeira Cunha e Cruz  
 
Conhecida também como "Ladeira da Candelária", é um dos principais acessos ao 
Porto Geral e ao rio Paraguai. Por ela, no mês de junho, descem procissões de São 
João para banhar a imagem do santo no rio, uma comemoração local, que também se 
repete no Paraguai. 
 
 
Museu do Pantanal 
 
Situado no ILA (Instituto Luiz de Albuquerque), em frente à Praça da República, em 
prédio restaurado inspirado na arquitetura francesa. Conta com uma coleção de 
animais empalhados, um acervo de várias tribos indígenas da região, algumas 
extintas, um setor de artes plásticas e de artesanato de couro e barro, peças 
arqueológicas, painéis de marcas de ferro de gado usados nas centenárias fazendas 
do Pantanal e objetos pessoais dos primeiros desbravadores da região e do Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon.  
 
 
Casario do Porto 
 
Suas construções datam do final do século passado e testemunham uma época de 
efervescência comercial, através da navegação fluvial. O prédio Wanderley & Baís, um 
grande armazém construído em 1876, é considerado o referencial desta época. A 
Casa Vasquez e Filhos, de 1900, também se destaca pelo seu estilo art-noveau. O 
conjunto arquitetônico do Porto Geral foi tombado em 1992 pelo Patrimônio Histórico 
Nacional. 
 
 
Casa do Artesão 
 
Antiga cadeia pública até os anos 70, suas celas com grades de época abrigam e são 
pontos de venda da produção dos artesãos pantaneiros. Não há registros da 
construção do prédio, apenas de sua primeira restauração em 1893. 
 
 
Igreja Nosso Senhora da Candelária 
 
Construída em 1885 pelo Pregador imperial e Vigário da Vara, frei Mariano de 
Bagnaia. Segundo os historiadores, a igreja foi motivo de muita polêmica na época, 
porque o frei, julgando-se um herói da Guerra do Paraguai, ao sobreviver às torturas 
impostas pelos paraguaios, decidiu construí-la para se auto homenagear. O bispado 
não concordou e, segundo a lenda, frei Mariano teria rogado uma praga, 
amaldiçoando a cidade. 
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Forte Junqueira 
 
Construído em local estratégico para a defesa da região, em função da Guerra do 
Paraguai, o Forte Junqueira hoje faz parte da área urbana de Corumbá. Das muralhas 
do Forte, localizado em uma barranca alta do rio Paraguai, descortina-se uma 
paisagem que abrange a planície pantaneira com suas áreas de inundação, um 
grande trecho do rio e as silhuetas das elevações do entorno.  
 
 
Maciço de Urucum 
 
As minas, descobertas em 1870, pelo Barão de Vila Maria, estão entre as grandes 
jazidas de ferro e manganês do mundo, com uma reserva estimada em 100 milhões 
de toneladas, exploráveis nos próximos 200 anos. Seu ponto culminante, em morro 
situado a 27 km do centro da cidade, de onde se avista o Pantanal em toda sua 
plenitude, tem 1050 m de altura.  
 
 
Rio Paraguai  
 
A área circunscrita à Bacia Hidrográfica do Paraguai é bastante promissora tanto para 
a pesca quanto, principalmente, para o ecoturismo. Sendo rio de planície, o rio 
Paraguai apresenta boas condições de navegabilidade em cerca de 90% de seu 
curso, sendo uma via de navegação para o Brasil, Paraguai e Argentina. Corumbá tem 
a maior estrutura para pesca turística do País, com sessenta embarcações de luxo 
que oferecem 600 camarotes aos turistas para diversos tipos de pescarias, com 
duração média de cinco dias; embarcações menores para passeios de um dia e outras 
três mil de pequeno porte também compõem a frota fluvial da cidade.  
 
 
Pantanal 
 
A maior área inundável por água doce do mundo é um dos poucos domínios 
ecológicos ainda preservados. Os primeiros navegantes espanhóis e portugueses, no 
século XV chamavam-no de Mar de Xaraés devido ao seu grande período de cheia. A 
inundação do Pantanal é natural e ocorre geralmente no verão. São inúmeras as 
opções de atividades e os produtos ecoturísticos oferecidos na região. Entre Miranda e 
Corumbá podem ser citadas como atrações de destaque do Pantanal:  
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- o Passo do Lontra, que é uma das regiões do Pantanal Sul mais utilizadas para a 

prática de ecoturismo, abrange a área onde a antiga estrada para Corumbá, agora 
Estrada Parque, cruza o rio Miranda, tradicional passo de travessia de boiadas, 
provido de uma enorme ponte de madeira; 

- sítios arqueológicos, ao todo já foram descobertos 153 sítios arqueológicos; 
- Estrada Parque, que hoje é uma Unidade de Conservação classificada como Área 

Especial de Interesse Turístico, tem como objetivos promover o desenvolvimento 
turístico e assegurar a conservação dos patrimônios natural e cultural da região. Ao 
longo de seus quase 120 km, 87 pontes de madeira e vários mirantes em fase de 
instalação pela Secretaria de Turismo de Corumbá, transformam-se em pontos de 
observação e contemplação da paisagem, identificação e fotografia de aves, 
mamíferos e jacarés. Conhecida como Rodovia de Integração, foi o único acesso a 
Corumbá até os meados dos anos 80, tendo sido o caminho aberto pelo Marechal 
Cândido Rondon que, no final do século passado, levou a linha telegráfica ao 
extremo oeste brasileiro. 

 
 
5.1.8 - Infra-estrutura Urbana  
 
5.1.8.1 - Descrição Geral 
 
A população do município de Corumbá se distribui por sete distritos: a sede, 
considerada como área urbana, e os distritos rurais de Albuquerque, Amolar, Coimbra, 
Nhecolândia, Paiaguás e Porto Esperança.  
 
A cidade possui 30 bairros distribuídos em 20 setores. Os bairros que possuem maior 
densidade domiciliar são: Centro, Dom Bosco, Cristo Redentor, Popular Velha e 
Popular Nova. Enquanto que os bairros de Guatós e Guarani são os que apresentam 
menor densidade domiciliar. 
 
Segundo o documento “Plano de Desenvolvimento Sustentável de Corumbá”, os 
bairros com maior densidade populacional são: Centro, com 16,6% da população 
urbana, Cristo Redentor, com 8,7% e o bairro Dom Bosco, com 5,0%. Na área central 
se concentra a maior parte das pessoas com mais de 60 anos e também a maior parte 
das pessoas que possuem de 0 a 19 anos. 
 
Na área central predominam os domicílios alugados, com exceção da parte baixa do 
bairro Universitário que diferencia-se do restante, visto ser composta de moradias 
precárias construídas geralmente em terrenos doados. 
 
Os domicílios cedidos predominam nos bairros de menor renda, como Beira Rio, setor 
61 (parte baixa do bairro Universitário), Nova Aliança, Maria Leite, Cristo Redentor, 
setor 111 (fundos do aeroporto) e Loteamento Pantanal.  
 
Nos setores de Nova Aliança e Loteamento Pantanal concentram alguns dos principais 
bolsões de pobreza do perímetro urbano, nos quais, segundo o “Plano de 
Desenvolvimento Sustentável de Corumbá” mais de 9% dos domicílios declararam não 
possuir rendimentos em 2003. A estes se acrescentam os setores Guanã I e II, 
Conjunto Primavera, Guaicurus e Guatós, nos quais mais de 30% das famílias possui 
renda abaixo de R$ 200. 
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As vias arteriais, coletoras e locais são revestidas de paralelepípedo na sua grande 
maioria, embora em alguns bairros mais afastados, os logradouros encontram-se 
ainda sob leito natural. A malha viária municipal alcança quase todos os distritos, com 
exceção dos distritos de Porto Esperança e de Forte Coimbra que possuem acesso 
exclusivamente por via fluvial ou aérea. 
 
 
5.1.8.2 - Energia Elétrica 
 
O fornecimento de energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul é de 
competência da Companhia Energética do Estado do Mato Grosso do Sul - ENERSUL 
e a principal fonte de fornecimento de energia é a Central Hidrelétrica de Itaipu no 
estado do Paraná. 
 
Em 2003, segundo dados da Secretaria de Planejamento de Mato Grosso do Sul 
(SEPLANCT), o município de Corumbá apresentou um consumo de 220.028 MW, 
divididos por 22.266 consumidores. 
 
O quadro a seguir demonstra o consumo de energia elétrica em Corumbá, segundo o 
tipo de consumidor. 
 
 
QUADRO 5.39 - Consumo de energia elétrica de Corumbá. 

Consumo Total 220.028 Consumidores 22.266 

Residencial 39.945 Residencial 18.988 

Industrial 137.072 Industrial 74 

Comercial 21.261 Comercial 2.043 

Rural 2.055 Rural 918 

Poder Público 6.070 Poder Público 230 

Iluminação Pública 5.855 Iluminação Pública 2 

Serviço Público 7.589 Serviço Público 8 

Próprio 181 Próprio 3 
Fonte: Seplanct - Banco de Dados do  Estado - BDE/MS 
 
 
Também merece destaque a presença no município de Corumbá do gasoduto Bolívia-
Brasil, que chega ao território brasileiro através deste e já o beneficia com a 
implantação da usina termelétrica Klotz Corumbá, a qual já foi autorizada pela Aneel e 
terá a capacidade instalada para gerar 176 MW, devendo entrar em operação até 
dezembro de 2006.  
 
Os investimentos previstos para esta obra são da ordem de R$211,2 milhões e serão 
realizados pela Alfred Klotz do Brasil. Este é um projeto que a municipalidade 
considera como de grande relevância, dado o elevado investimento que o projeto 
enseja e há também o fato que o aumento da oferta de energia estimula a instalação 
de novas indústrias e estabelecimentos comerciais. 
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Correios e telefonia 
 
O município conta com 1 agência de correios, 16 caixas de coleta, 6 agências de 
correios comunitárias e 14 postos de venda de produtos. Quanto ao serviço de 
telefonia, o município possui 20.793 terminais instalados e 19.949 terminais de 
serviços. 
 
 
Agencias Bancárias 
 
O município possui 7 agências bancárias, sendo 5 comerciais, 1 do Banco do Brasil e 
uma da Caixa Econômica Federal. 
 
 
5.2 - Aspectos do meio físico regional e local  
 
5.2.1 - Caracterização do clima regional 
 
O meio ambiente é constituído por um conjunto natural de componentes bióticos e 
abióticos em constante e complexa interação. Nessas relações mútuas, o clima atua, 
sobretudo como fator dessa interação. O clima de toda e qualquer região, situada nas 
mais diversas latitudes do globo, não se apresenta com as mesmas características em 
cada ano. 
 
Diante desse fato, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) estabelece que, para 
estudos comparativos de clima, sejam calculadas médias climatológicas para períodos 
de 30 anos de observação, e, além disso, para homogeneidade na comparação, é 
necessário utilizar-se de um período determinado, estando atualmente em vigor as 
normas climatológicas do período de 1961 a 1990. No entanto, períodos mais curtos 
de observação, desde que feitas para anos sucessivos, presta-se para avaliar o 
comportamento do clima. 
 
A contínua variação do estado de tempo traz conseqüentes modificações no meio 
físico onde se desenvolvem os vegetais e os animais, tornando-se assim necessário, 
para melhor interpretação dos seus efeitos, o estudo dos fenômenos meteorológicos 
durante os anos e sua relação com as condições climáticas normais. 
 
Sendo assim, segundo a Classificação Climática de Köppen, cuja sistemática se 
fundamenta nos regimes térmico e pluviométrico e na distribuição das associações 
vegetais (Vianello & Alves, 1991), pode-se classificar a área de Corumbá como 
pertencente ao tipo climático Awa, tipo este que abarca as regiões onde predominam o 
clima tropical de altitude, megatérmico com a temperatura média dos meses mais frios 
superando os 18º C, com inverno seco e verão chuvoso. 
 
Neste documento as condições gerais de clima para Corumbá-MS, são 
fundamentadas em médias climatológicas dos últimos 22 anos (1975 a 1996), 
representando, portanto, valores e condições médias de um período de anos su-
cessivos, baseados nos dados obtidos no Zoneamento Ambiental da Borda Oeste do 
Pantanal: Maciço do Urucum e Adjacências. 
 
O quadro a seguir apresenta os valores de medias mensais para: temperatura média 
máxima e mínima do ar; precipitação pluvial; umidade relativa do ar; insolação nos 
período proposta acima. 
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QUADRO 5.40 - Dados meteorológicos provenientes da Estação Climatológica 
de Corumbá, MS, no período de observação de 1975 a 1996. 

Temp. Média Mensal 
Mês 

Máxima Mínima Média 
Insolação 
(Horas) 

Um. Ar. 
(%) 

Chuva T 
(mm) 

Dias 
de 

Chuva 

Janeiro 32,6 23,3 27,2 199,9 78,3 191,0 16 

Fevereiro 32,6 23,3 27,0 178,6 80,3 137,0 13 

Março 32,1 23,3 26,9 199,5 81,6 134,1 12 

Abril 30,7 21,5 25,3 208,0 78,5 77,0 8 

Maio 28,3 19,6 23,2 200,7 80,9 53,0 6 

Junho 26,6 17,4 21,4 188,7 79,2 26,0 4 

Julho 26,8 17,3 21,6 240,0 72,4 19,0 2 

Agosto 28,8 18,3 22,8 184,3 72,6 30,3 3 

Setembro 30,2 19,7 24,4 144,0 72,5 47,0 5 

Outubro 32,7 22,0 26,4 223,0 71,8 88,0 8 

Novembro 33,2 22,8 27,1 226,2 75,7 116,0 10 

Dezembro 33,1 23,5 27,7 215,8 77,0 152,1 13 

Ano 30,6 21,0 25,1 2.408,1 76,8 1.070,0 100 
Fonte:SILVA (2000) 
 
 
A temperatura média anual do período 1975 a 1996 foi de 25,1°c. A média anual das 
temperaturas máximas e mínimas foi de 30,6°C e 21,0°C, respectivamente. As 
máximas absolutas já atingiram 40°C, e as mínimas absolutas estiveram próximas de 
0°. A umidade relativa média anual foi 76,8%. A insolação registrou cerca de 2.408,1 
horas de total anual de brilho solar. A precipitação pluvial média acumulada no período 
de 1975 a 1996 foi de 1.070,0 mm, sendo uma das menores da Bacia do Alto 
Paraguay,chovendo em média cem dias no ano e o período de maior concentração 
ocorreu de novembro a março, sendo registra dos 68% do total pluviométrico anual. 
 
 
5.2.2 - Aspectos da Geologia regional 
 
De acordo com SILVA (2000), a Região de Corumbá integra o extremo sul do Craton 
Amazônico, sendo representado por rochas pertencentes ao Complexo Rio Apa 
constituído por rochas cristalinas (gnaisses, gnaisses graníticos, biotitas gnaisses e 
hornblenda gnaisses com diques de quartzo dioritos e quartzo gabros e idade Pré-
Cambriana Indiferenciada. Essas rochas cristalinas constituem o embasamento de 
unidades Proterozóicas do Pré-Cambriano Superior, as quais se incluem na Faixa de 
Dobramento Paraguai-Araguaia e são representadas pelos Grupos Cuiabá, Corumbá, 
Jacadigo e Alto Paraguai, onde os três últimos têm o mesmo posicionamento 
cronoestratigráfico. A Figura 5.6 ilustra as formações geológicas regionais. 
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As principais unidades geológicas presentes na região correspondem, do topo para a 
base, aos: Aluviões Atuais; Formação Pantanal; Formação Xaraiés; Depósitos 
Coluvionares Detríticos e Sedimentos Detritícos de idade Quaternária; sedimentos 
detríticos carbonáticos da Formação Tamengo; dolomitos da Formação Bocaina; 
sedimentos detríticos com depósitos de ferro e manganês da Formação Santa Cruz; 
conglomerados e metarcóseos da Formação Urucum; além dos gnaisses, gnaisses 
graníticos e xistos do Complexo Rio Apa. 
 
De acordo com o mapeamento que consta no Zoneamento Ambiental da Borda Oeste 
do Pantanal, são observados na área do Maciço do Urucum e adjacências as 
seguintes unidades geológicas: 
 
 
Aluviões Atuais  
 
São compostos por areias quartzosas de granulação fina e fina a média, siltes, argilas 
e cascalhos relativos aos depósitos de planície de inundações fluviais e fluviolacustres 
de idade Holocênica. Apresentam estratificação gradacional, com granulometria 
decrescente da base para o topo, e intercalações e interdigitações de camadas de 
areias e siltes. Eventualmente ocorrem depósitos de barra em pontal exibindo 
estratificação cruzada e pelitos finamente laminados. 
 
De pouca expressão areolar na região, os aluviões podem ser delimitados de forma 
relativamente fácil pela fotointerpretação. Encontram-se principalmente na porção 
nordeste e sul da área de estudo (regiões dos rios Paraguai e Verde, 
respectivamente). Areias, argilas, cascalhos, ouro e diamante são suas principais 
potencialidades metalogenéticas. 
 
 
Formação Pantanal 
 
É formada por sedimentos aluviais dominantemente argilosos, argilo-arenosos, 
sílticos, arenosos e areno-conglomeráticos (camadas inferiores da seqüência) 
semiconsolidados e inconsolidados de idade Pleistocênica/Quaternária. É relacionada 
aos depósitos fluviais e lacustres de áreas periodicamente inundáveis ou sujeitas a 
inundações ocasionais. 
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FIGURA 5.6 - Mapa geológico regional 
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Seus depósitos recobrem localmente acumulações quaternárias mais antigas 
(Formação Xaraiés e Depósitos Detríticos) com relações de contato transicional 
(mudança de fácies). Possui registros fósseis muito escassos e bem pouco estudados, 
sendo que a maioria não se presta à cronoestratigrafia. 
 
Sua idade mínima deve ser posterior à abertura da Depressão do Rio Paraguai, ou 
seja, concomitante ou imediatamente após a formação do pediplano de idade 
Pliopleistocênica. Sua ocorrência na área se restringe a pequena exposição a 
sudoeste da Lagoa Negra. A descrição dos sedimentos da Formação Pantanal é 
dificultada pela ausência de afloramentos em face da topografia plana e da cobertura 
vegetal. 
 
 
Depósitos Dendríticos 
 
Compostos por sedimentos conglomeráticos e areno-siltosos, parcial ou totalmente 
laterizados e lateritos ferruginosos de idade Pleistocênica. Apresentam-se como cones 
de dejeção coalescentes, coluviões, eluviões, aluviões e carapaças ferruginosas que 
ocorrem nas áreas pediplanadas da Depressão do Rio Paraguai, circundando as 
morrarias. 
 
Sua distribuição irregular e descontínua é das mais expressivas. Tem suas maiores 
ocorrências em torno dos morros do Urucum, Grande, de Santa Cruz e do Rabichão, 
onde se concentram coluviões com minério de ferro, e nas áreas sudoeste e centro-
leste, onde predominam os aluviões e as carapaças ferruginosas. 
Sobre esses sedimentos colúvio-aluviais, que são a grande maioria, encontram-se 
blocos e matacões soltos, que evidenciam processos erosivos recentes atuando nas 
escarras, e que configuram pedimentos típicos. Os colúvios da região de Urucum são 
formados por fragmentos dominantemente angulosos, com tamanhos que variam de 
seixos a matacões, compostos sobretudo por sedimentos ferríferos oriundos da 
Formação Santa Cruz. Os fragmentos mais comuns são de hematita fitada e de 
jaspelito ferruginoso e alguns de arcóseo ferruginoso. 
 
Por processos de lixiviação, a sílica presente nos fragmentos de jaspelito foi retirada, 
aumentando o teor em ferro. Por essa razão, tais depósitos coluviais são considerados 
como o minério de ferro mais rico da região. 
 
 
Formação Xaraiés  
 
Essa formação de idade Pliopleistocênica é considerada como um depósito de 
pedimento antigo, originado concomitantemente após a abertura da Depressão do Rio 
Paraguai. Suas principais áreas de ocorrência estão na região sudoeste, entre o Morro 
do Jacadigo e o Córrego Morrinhos, a oeste da Lagoa Negra e a sul do Morro do 
 Zanetti. É composta por tufos calcários com vegetais fósseis, tufo calcário leve, muito 
esponjoso travertino com gastrópodes, e conglomerados com cimento calcífero. Há 
depósitos superficiais em áreas próximas de ocorrências de rochas calcárias (no topo 
da escarpa da margem direita do Rio Paraguai, na cidade de Corumbá). 
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Está disposta sobre uma superfície de erosão levemente ondulada recobrindo rochas 
dos Grupos Corumbá e Jacadigo. Ao sul de Corumbá, recobrem as rochas do Grupo 
Corumbá (Formação Tamengo e Formação Bocaina do Grupo Jacadigo (Formação 
Urucum) e rochas do Complexo Rio Apa. 
  
São provavelmente contemporâneos aos Depósitos Detríticos colúvio-aluviais que 
circundam as morra rias de Urucum e estratos inferiores da Formação Pantanal. Sobre 
tal formação acumulam-se sedimentos aluviais, tanto da formação Pantanal como dos 
Aluviões Atuais. Por causa de sua característica geralmente coesa, as rochas dessa 
unidades são utilizadas largamente na construção civil, sobretudo como cascalhos 
para pavimentação de estradas. 
 
 
Formação Tamengo 
 
Pertencente ao Grupo Corumbá, essa formação é datada como sendo do Pré-
Cambriano Superior é composta por calcários calcíferos negros, folhelhos, siltitos e 
arenitos calcíferos finamente laminados, esverdeados, arroxeados e creme, e níveis 
de calcários oolíticos freqüentes. 
 
 Suas rochas geralmente são finamente cristalinas com raros cristais milimétricos. A 
estratificação é principalmente plano-paralela, podendo ocorrer a estratificação 
cruzada e marcas de onda nos termos detríticos, como as camadas de arenitos. 
 
Tem sua principal exposição situada à margem direita do Rio Paraguai, entre Corumbá 
e Ladário, no Canal Tamengo, que liga esse rio à Lagoa de Cárceres, e a sul dessa 
área, ao longo da estrada para a Morraria do Jacadigo, até as imediações da sede da 
Fazenda Paiolzinho, e na Sinclinal da Lajinha, 13 km ao sul de Corumbá. Em alguns 
locais são oolíticos, a exemplo do afloramento observado ao longo da estrada entre 
Corumbá e Morraria do Jacadigo. 
Os sedimentos detríticos são geralmente de pequena espessura (centimétrico a 
decimétrico). Os siltitos e folhelhos têm cores esverdeada e marrom escuro-arroxeada, 
tomando-se de cor creme a amarelada quando alterados. Pacotes areníticos, 
comumente associados aos siltitos, são de granulação fina, micáceos e calcíferos. Sua 
coloração varia de cinza a pardo. 
 
 
Formação Bocaina 
 
Essa formação do Pré-Cambriano Superior é composta por calcários dolomíticos 
localmente silicificados, de colorações cinza e esbranquiçada, eventualmente róseos; 
calcarenitos dolomíticos com níveis oolíticos calcíferos, geralmente mais abundantes 
que a matriz dolomítica, sem modificações de formas e com estruturas estromatolíticas 
(Clube de Tiro - Corumbá). Tais litologias estão muitas vezes silicificadas e localmente 
brechadas. 
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Apresentam estratificação quase sempre pouco visível, porém quando observada é do 
tipo plano-paralela, com espessuras que variam de decímetros a metros. Tal estrutura 
é evidenciada por delgadas intercalações de sedimentos pelíticos ou de lentes 
arenosas, ou ainda por variações de coloração nos estratos. Bons exemplos dessa 
característica podem ser vistos nos cortes da Pedreira Xavier, na morraria a sul do 
aeroporto de Corumbá. 
 
Entre as principais áreas de ocorrência, destacam-se as morrarias que circundam 
Corumbá e as morrarias do Zanetti e Pelada. Na região de Corumbá, Almeida (1945) 
indicou para os dolomitos Bocaina valores de espessura de no mínimo 300 m. 
 
 A Formação Bocaina encontra-se sobreposta discordantemente sobre as rochas do 
Complexo Rio Apa, e com a Formação Tamengo apresenta contatos transicional e 
tectônico pelas falhas normais desenvolvidas sobre linhas de falhas direcionais, 
resultantes do processo de reativação distensiva terciária a que teria sido submetida 
àquela área. 
 
 
Formação Santa Cruz 
 
Essa formação é responsável pelos relevos mais altos da região, e que compõem as 
morrarias do Urucum, da Tromba dos Macacos, do Jacadigo, de Santa Cruz, São 
Domingos, Grande e do Rabichão. O seu conteúdo litológico (sedimentos ferríferos) 
apresenta uma grande resistência à erosão, o que proporcionou a formação de relevos 
residuais, com as bordas escarpadas e o topo relativamente plano em conseqüência 
do processo de dissecação. 
 
É composta por jaspelitos ferruginosos, hematita fitada, intercalações de camadas e 
lentes de óxido de manganês, arcóseos ferruginosos emanganesíferos, arenitos 
ferruginosos e conglomerados. 
. 
No Morro do Urucum os arenitos arcoseanos jaspelíticos são bem caracterizados. O 
limite inferior desses arenitos arcoseanos é indicado por um arcóseo amarronzado, 
manganesífero, que passa a um arcóseo e arenito ferruginoso-vermelho, com cimento 
hematítico, nos quais se intercalam, gradativamente, em maior número no sentido 
ascendente, camadas de jaspelito hematítico e hematita. O limite superior foi a base 
do leito inferior da camada de óxido de manganês mais baixa. Essa camada, 
denominada Primeira Camada de Óxido de Manganês, é recoberta, na mina de 
Urucum, por um nível de arcóseo manganesífero, decimétrico, contendo 
esparsamente blocos e matacões graníticos. 
 
 
Formação Santa Cruz 
 
É constituída predominantemente por uma seqüência de sedimentos terrígenos, com 
raros blocos de mármores no conglomerado, dominando os litótipos arcóseanos cinza-
escuros, por vezes esverdeados, constituído por quartzo e feldspático, com 
granulação média a conglomerática, onde o cimento pode ser calcífero, ferruginoso ou 
manganesífero. Integram ainda a seqüência: para conglomerados, grauvacas, 
arenitos, siltitos e, localmente, calcários e dolomitos. 
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Em termos de estruturas primárias são comuns nos arcóseos a estratificação 
gradacional e horizontes com estratificação cruzada e plano-paralela. Demais, coloca-
se que essa formação assenta-se em não-conformidade sobre as rochas cristalinas do 
Complexo Rio Apa, apresentando contatos transicionais com a Formação Córrego das 
Pedras. 
 
Os sedimentos dessa formação são encontrados nas encostas dos relevos mais 
elevados que se distribuem à margem direita do Rio Paraguai. Especificamente, 
verificam-se a sul de Corumbá, nas morrarias do Jacadigo, da Tromba dos Macacos, 
do Urucum, de Santa Cruz, Grande e do Rabichão, na borda noroeste da Morraria do 
Zanetti e ao norte da Tromba dos Macacos, contornando os calcários adjacentes à 
Pedreira Lajinha. Uma ocorrência isolada constitui o Morro do Ladário, situado à 
margem oriental da Lagoa Negra. 
 
A Formação Urucum assenta-se discordantemente sobre as rochas graníticas e 
gnáissicas do Complexo Rio Apa e é recoberta, em contato gradacional, pela 
Formação Santa Cruz. É recoberta ainda por sedimentos quaternários diversos 
pertencentes à Formação Xaraiés, Depósitos Detríticos e Aluviões Atuais. Localmente 
observaram-se sedimentos da Formação Urucum sotopostos aos calcários da 
Formação Bocaina. Essa relação pode ser verificada a sudoeste da Pedreira Lajinha, 
onde, nas encostas dos morros, afIoram arcóseos esverdeados e avermelhados, com 
níveis conglomeráticos e conglomerados, e, no topo, lajedos e matacões de calcários 
laminados e maciços. O contato entre as Formações Urucum e Bocaina efetua-se 
ainda por falhamentos, conforme indicado na Morraria do Zanetti. 
 
 
Complexo Rio Apa 
 
Essa unidade, correlacionável ao Pré-Cambriano Inferior a Médio, é composta pelas 
rochas basais mais antigas da área. Trata-se de um conjunto polimetamórfico onde se 
reconhece gnaisses, gnaisses graníticos, granitos, xistos, granodioritos e quartzo 
sienitos. Tem sua maior representatividade no limite sul sudeste e na parte centro 
norte da região. 
 
Encontra-se ainda recoberta pelas seqüências quaternárias das Formações Pantanal 
e Xaraiés e Depósitos Detríticos Lateríticos areno-argilosos e coluviões. V árias outras 
pequenas exposições podem ser observadas: a sul de Corumbá, a sul do Morro do 
Rabichão, a oeste e a sul do Morro do Urucum e a nordeste da Morraria de Santa 
Cruz. Normalmente estão em locais de topografia horizontalizada ou de pequenos 
morros. 
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Afloramentos de rochas graníticas e gnaisses são observados a meia encosta do 
Morro do Urucum nos cortes da estrada que leva à mina do Urucum, indicando ser 
esse um dos blocos estruturais mais fortemente alçados na topografia por movimentos 
verticais. Nas rochas cristalinas são observadas estruturas metamórficas e tectônicas: 
xistosidade, foliações, foliações milonítica-cataclásticas, etc. As estruturas 
cataclásticas originaram localmente os gnaisses e micaxistos, enquanto, de acordo 
com dados bibliográficos, as eruptivas básicas metamorfizadas originaram, 
provavelmente, os anfibólios xistos. 
 
 
5.2.3 - Aspectos da Geomorfologia regional 
 
Esta parte deste plano de manejo foi baseada em um estudo de diagnóstico ambiental 
para expansão de cavas de mineração realizado pela Brandt Meio Ambiente para 
MCR. 
 
Considerando as unidades geomorfológicas, o contexto regional é definido, 
principalmente, em função das formas de relevo e da altimetria relativa, 
condicionamentos litológicos estruturais e traços genéticos comuns. 
 
Sendo assim, podem ser individualizadas três unidades: 1) Planalto Residual do 
Urucum; 2) Depressão do Rio Paraguai; e, 3) Planícies e Pantanais Mato-Grossenses. 
(Figuras 5.6 e.5.7). 
 
 
Planalto Residual do Urucum 
 
Localiza-se a sul da cidade de Corumbá e compreende as morrarias do Urucum, de 
Santa Cruz, de São Domingos, Grande, do Rabicho e da Tromba dos Macacos, que 
constituem o chamado Maciço de Urucum. A sul e oeste deste conjunto destacam-se 
as morrarias do Albuquerque, do Zanetti, do Sajutá, do Araguaçu, Pelada e do 
Jacadigo (fronteira do Brasil com a Bolívia). O planalto atinge altitudes que variam de 
300 m a 1000 m (Foto 1), sendo sustentado por rochas do Grupo Jacadigo. 
 
Apresenta contato com a Depressão do Rio Paraguai, que se realiza através de 
escarpas e/ou vertentes íngremes que, esporadicamente, apresentam enormes 
taludes, resultantes de falhamentos de provável idade cenozóica (Figura 5.7). 
 
O conjunto de morrarias que constituem o Maciço de Urucum é recortado por uma 
série de falhas que o separam, cujas escarpas formam as diversas serras, 
denominadas morrarias. Entre elas se destacam vales fluviais profundos, drenados por 
córregos de pequena competência erosiva. 
 
Caracteriza-se pela existência de um relevo residual, identificado como uma superfície 
estrutural tubular, marcada a leste por escarpa de falha; enquanto os demais 
quadrantes exibem uma escarpa estrutural, com desníveis altimétricos acima de 
100m. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ  -  CORUMBÁ - MS  -  1MCRL011-1-FLO-PDA-0001 
 
PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS 
 

 
 

 66

Posicionadas a leste desta, as Morrarias de Santa Cruz e Grande caracterizam dois 
blocos de relevo justapostos, cujas bordas ocidentais são marcadas por escarpas de 
falha também com desníveis acima de 100m. A partir da borda, as camadas que 
suportam esse relevo mostram um suave mergulho para NW-SE, onde se identificam 
feições tabulares.  
 
Para norte apresenta uma dissecação em formas aguçadas e cristas acima de 100m. 
Para sul, se conecta com a Morraria de São Domingos, caracterizada por uma 
superfície estrutural tabular de bordas escarpadas com desníveis topográficos acima 
de 100m. 
 
As Morrarias Zanetti e Grande possuem cotas entre 500 e 700m e relevo dissecado, 
que apresenta formas convexas e tabulares. 
 
Esse conjunto de relevo é constituído por blocos de falha, muito erodidos, 
provavelmente reativados no Terciário Superior, cujo aspecto fragmentado do conjunto 
prende-se a uma tectônica de abatimento de blocos. As morrarias constituem restos 
de uma plataforma adernada pra leste e limitada a NW e SW por “escarpas de linha de 
falha”. 
 
 
Depressão do Rio Paraguai 
 
Foi definida por ROSS & SANTOS (1982) como sendo uma vasta superfície rebaixada 
que se estende por toda a parte nordeste da área, envolvendo os planaltos residuais 
do Urucum, correspondendo a um cinturão de depressões marginais aos relevos 
elevados (Figura 5.8). 
 
Representam extensas superfícies aplainadas, exibindo, por vezes, formas 
pedimentadas; porém, em sua maior parte, as superfícies são recobertas por 
sedimentos recentes. Subordinadamente ocorrem formas dissecadas de topo plano 
(tabulares) convexas e aguçadas, cuja altimetria varia entre 100 m e 200 m. Trunca 
litologias diversificadas, desde rochas pré-cambrianas do Complexo Rio Apa até 
arenitos da Formação Coimbra. 
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FIGURA 5.7 - Mapa geomorfológico da regional  
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FIGURA 5.8 - Unidades geomorfológicas do domínio regional em função da 
altimetria relativa. 

Legenda: 

 Planalto Residual do Urucum (cotas entre 300 e 1050 metros) 

 Depressão do Rio Paraguai (cotas entre 100 e 300 metros) 

 Planícies e Pantanais Mato-Grossenses (cotas inferiores a 100 metros)  
 
 
Compreende extensas superfícies aplainadas, recobertas por sedimentos recentes, 
apresentando formas dissecadas de topo plano, formas convexas e aguçadas, com 
emergência de formas residuais, identificadas como “inselbergs”.  
 
Encontram-se na depressão superfícies pediplanadas inumadas e relevo suavemente 
dissecado em formas tabulares amplas.  
 
Esta depressão interpenetra-se à província serrana, elaborando corredores deprimidos 
entre as linhas de cristas paralelas do conjunto serrano. Do mesmo modo, emergem 
desses corredores deprimidos relevos residuais. Esses corredores coalescem com as 
superfícies conservadas que se estendem para leste e para oeste do relevo serrano, 
de modo que essas superfícies devem ter sido submetidas aos mesmos fenômenos 
erosivos que modelaram as serras. 
 
Na área baixa, que contorna o Urucum e o Amolar, encontram-se esparsamente 
depósitos detríticos, que constituem formações superficiais que se encontram 
parcialmente lateritizadas.  
 
A depressão coalesce com os Pantanais Mato-Grossenses, indicando que sua gênese 
está vinculada aos abatimentos tectônicos terciários, que originaram a área rebaixada 
onde se alojaram os pantanais. 
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Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 
 
Esta unidade estende-se de forma contínua, limitando-se a leste com a Depressão do 
Rio Paraguai. O domínio corresponde a uma extensa superfície de topografia plana, 
freqüentemente sujeita a inundações e cuja rede de drenagem é comandada pelo rio 
Paraguai (Figura 5.8). É recoberta por sedimentos quaternários, apresentando grande 
expressão espacial, com a configuração de enorme anfiteatro, voltado para oeste. 
 
A unidade apresenta feições muito peculiares de terminologia regional como “baías”, 
“cordilheiras”, “vazantes” e “corixos" 
 
As “baías” são áreas deprimidas, de variadas formas (circulares, semicirculares e 
amebóides) contendo água, às vezes salobra, com dimensões que alcançam até 
centenas de metros; as “cordilheiras” são pequenas elevações do terreno com cerca 
de 2 m, em média, geralmente separando “baías"; as “vazantes” correspondem a 
amplas depressões situadas entre “cordilheiras". Na época das enchentes tais 
depressões servem de escoadouro entre “baías”, adquirindo características de rios 
intermitentes. Os “corixos” são pequenos cursos d'água, perenes, interligando as 
“baías". A altitude varia entre 80 m e 140 m, sendo que as cotas mais elevadas 
situam-se na zona de contato com a Depressão do Rio Paraguai e decrescem em 
direção ao rio homônimo. 
 
As altimetrias variam de 80 a 150 m e a declividade regional é inexpressiva, com 
gradiente topográfico variando de 0,3 a 0,5 m/Km no sentido leste-oeste, e de 0,03 a 
0,15 m/Km, no sentido norte-sul. Esse fato provoca, a princípio, um barramento do 
escoamento do Rio Paraguai e o conseqüente alagamento da área. Entretanto, de 
modo geral, todos os rios dos Pantanais dispõem de leitos que permitem escoamento 
nas cheias médias, embora nas grandes cheias haja inundação parcial ou total das 
zonas marginais. 
 
O mapeamento pedológico constitui um conjunto de informações que, aliado às 
peculiaridades locais, permite os governos estaduais e municipais, entidades 
ambientalistas, sindicatos, cooperativas, produtores rurais, e à comunidade em geral, 
planejar sua atuação política e econômica na definição de um programa de 
desenvolvimento compatível com as potencialidades regionais. 
 
 
5.2.4 - Pedologia na área do Parque de Piraputangas 
 
Esta breve descrição da pedologia regional, onde está inserido o Parque Municipal de 
Piraputangas, foi baseada em informações disponíveis no levantamento feito para a 
expansão de cavas de mineração da Mineração Corumbaense Reunida - MCR, visto 
que a classificação proposta pelo estudo conduzido para o Zoneamento da Borda 
Oeste do Pantanal se encontra defasado em termos de classificação de solos.  
 
 
Argissolos 
 
A base para a classificação geral dos argissolos é a evolução avançada dos mesmos, 
com atuação incompleta de processo de ferralitização, em conexão com paragênese 
caulinítica-oxídica ou virtualmente caulinítica, na vigência de mobilização de argila da 
parte mais superficial, com concentração ou acumulação em horizonte subsuperficial. 
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O critério utilizado na sua identificação é o desenvolvimento (expressão) de horizonte 
diagnóstico B textural, que é um horizonte com maior teor de argila que o horizonte A, 
formado pela migração da argila dentro do perfil do solo. A argila contida na horizonte 
B textural, apresenta-se como de atividade baixa. 
Compreendem solos constituídos por material mineral, que têm como características 
diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt), imediatamente abaixo 
de horizonte A ou E. 
 
 
Argissolos vermelhos 
 
São solos com coloração que varia de vermelho a vermelho-escuro nos primeiros 100 
cm do horizonte B. Apresentam predominantemente a seqüência de horizontes A-Bt-
C, e em menor proporção A-E-Bt-C. O horizonte A é moderado com espessura de 10 a 
20 cm, e há somente uma unidade com horizonte A chernozêmico, com espessura de 
25 cm. O horizonte Bt é geralmente espesso, com mais de 80 cm, com coloração que 
varia de vermelho a vermelho-escuro. 
 
Em geral, possuem textura média ou argilosa, tanto no horizonte A como no Bt, 
podendo algumas unidades apresentar cascalhos em quantidades variáveis ao longo 
do perfil, caracterizando-as como pouco cascalhenta ou cascalhenta. A estrutura 
comumente encontrada é moderada média, blocos subangulares ou blocos angulares. 
São todos eutróficos, com saturação de bases (V) em tomo de 80% no horizonte Bt e 
90% no horizonte A, com atividade de argila alta ou baixa, dependendo mais da 
intensidade de intemperização que do material de origem.  
 
A relação molecular SiO²/ Al²O3 (Ki) varia de 2,00 a 2,64, apresentando predomínio de 
mineralogia caulinítica (Antonello et al., 1991). 
 
São solos cuja acidez varia de ácidos até praticamente neutros, estando os valores de 
pH em água na faixa de 4,8 a 6,9 no horizonte Bt e 5,8 a 7,5 no horizonte A. 
 
A soma de bases trocáveis (S) varia de 4,1 a 9,1 cmolc/Kg-1 no horizonte Bt e 5,5 a 
17,9 cmolc/Kg-1 no horizonte A. O teor de carbono varia de 1,3% a 6,0 g.kg-l no 
horizonte Bt, e de 8,5 a 34,3 no horizonte A. 
 
Esses solos ocorrem geralmente em áreas de relevo plano ou suave ondulado, sendo 
que somente uma unidade ocorre em relevo ondulado. São geralmente profundos e 
bem drenados. 
 
 
Cambissolos 
 
A base para a classificação destes solos é a pedogênese pouco avançada dos 
mesmos, evidenciada pelo desenvolvimento intermediário da estrutura do solo, 
relacionados assim a solos pouco desenvolvidos, com horizonte B incipiente. 
 
Apresentam alteração física e química em grau não muito avançado, porém, suficiente 
para o desenvolvimento de cor ou de estrutura, e no qual mais da metade do volume 
de todos os subhorizontes não deve consistir em estrutura da rocha original. 
 
Compreendem solos constituídos por material mineral, que apresentam horizonte A 
com espessura inferior a 40 cm, seguido de horizonte B incipiente, com espessura 
inferior a 50 cm. 
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Cambissolos háplicos 
 
Apresentam seqüência de horizontes A-Bi-C. Foram encontrados horizontes A 
chernozêmico, moderado e proeminente, com espessura variando de 10 a 30 cm (Foto 
1). 
 
O horizonte B possui espessura que varia de 10 a 48 cm, de cores brunadas, 
vermelho-escura, vermelho-amareladas e amareladas, A estrutura é fraca a forte, com 
textura média ou argilosa, podendo algumas unidades apresentar cascalhos ou 
matacões e rochas em quantidades variáveis ao longo do perfil.  
 
 

 
Foto 1 - perfil dos cambissolos háplicos típicos no parque. 

 
 
São predominantemente eutróficos, com solos distróficos e alumínicos (elevado teor 
de Al3+) em menor proporção. Possuem argila de atividade alta ou baixa, e o teor de 
carbono varia de 6,0 a 22,9 g. kg-1. 
 
Os solos eutróficos, predominantes na região, são moderadamente ácidos a neutros, 
com valores de pH variando de 6,3 a 7,5 e de 5,4 a 7,2 nos horizontes A e B, 
respectivamente. A saturação por alumínio é nula e a saturação por bases é alta, com 
valores acima de 85%. A soma de bases trocáveis varia de 5,5 a 15,0 cmolc/Kg-1. São 
solos de mineralogia esmectítica (Antonello et al., 1991). 
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Os alumínicos são forte a moderadamente ácidos, com valores de pH variando de 3,8 
a 5,1 no horizonte A, e próximos de 4,5 no horizonte B. A saturação com alumínio é 
superior a 60%, e a saturação de bases é bastante baixa, constatando--se valores ao 
redor de 10%. Os solos distróficos são semelhantes aos alumínicos, diferindo, no 
entanto, por apresentar saturação com alumínio inferior a 50%. 
 
Esses solos ocorrem desde relevo plano até montanhoso, são rasos a pouco 
profundos, bem a moderadamente drenados.  
 
 
Neossolos 
 
São solos pouco evoluídos, com ausência de horizonte B diagnóstico, indicando que 
são solos em via de formação, seja pela reduzida atuação dos processos 
pedogenéticos ou por características inerentes ao material originário. O critério 
utilizado na sua identificação é a insuficiência de manifestação dos atributos 
diagnósticos que caracterizam os diversos processos de formação dos solos. 
Apresentam exígua diferenciação de horizontes, com individualização de horizonte A 
seguido de C ou R, com predomínio de características herdadas do material originário. 
 
Compreendem solos constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco 
espesso, com pequena expressão dos processos pedogenéticos em conseqüência da 
reduzida intensidade de atuação destes processos, que não conduziram, ainda, a 
modificações expressivas do material originário; de características do próprio material, 
pela sua resistência ao intemperismo ou composição química; e do relevo, que podem 
impedir ou limitar a evolução desses solos. 
 
 
Neossolos litólicos 
 
São solos com horizonte A com menos de 40 cm de espessura, assentando 
diretamente sobre a rocha, sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% 
(por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro 
maior que 2mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que apresentam um contato lítico 
(contato com a rocha) dentro de 50 cm da superfície do solo. 
 
Apresentam seqüência de horizontes A-Cr ou A-R (Rocha) (Foto 2). O horizonte A é 
predominantemente chernozêmico, de espessura em tomo de 30 cm e cor cinzenta 
muito escura, com estrutura granular ou em blocos subangulares, pequena a média 
moderada. Com ocorrência pouco expressiva, pode-se encontrar horizonte A 
moderado. 
 
Na região essa classe abrange solos eutróficos, com argila de atividade alta ou baixa e 
textura média ou argilosa, podendo apresentar cascalhos, matacões e rochas em 
quantidades variáveis ao longo do perfil.   
 
Esses solos são moderadamente ácidos a neutros, com valores de pH entre 6,1 e 7,0, 
saturação de bases acima de 85% e soma de bases trocáveis com valores variando 
de 9,4 a 16,4 cmolc/Kg-1. 
 
Ocorrem em áreas de relevo plano até fortemente ondulado/montanhoso, 
prevalecendo nas paisagens mais movimentadas. São solos bem a moderadamente 
drenados.  
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Foto 2 - Perfil de neossolo litólico, situados nas cotas mais elevadas da 
região. 

 
 
Afloramentos de Rochas 
 
Os afloramentos de rochas constituem um tipo de terreno e não propriamente solo, 
sendo representados por exposições de diferentes tipos de rochas nuas, brandas ou 
duras, com reduzidas porções de material detrítico, não classificáveis como solo. 
Ocorrem como componentes de várias associações. 
Os principais afloramentos da área são os de calcários travertinos da Formação 
Xaraés, os afloramentos de rochas e material coluvial do Grupo Jacadigo (Formações 
Urucum e Santa Cruz), afloramentos de calcários silicificados e mármores da 
Formação Araras (Bocaina) e de granitos e gnaisses do Complexo Cristalino (Silva, 
2000). 
 
 
Bancadas Lateríticas 
 
Assim como os Afloramentos de Rochas, as Bancadas Lateríticas também são um tipo 
de terreno e não solo. Diferem dos Afloramentos de Rochas por apresentarem relevo 
plano ou quase plano e são formadas por camada de material laterítico endurecido, de 
natureza ferrífera. 
Essas bancadas são nuas ou geralmente recobertas por uma camada de material 
detrítico fino semelhante a pavimento desértico. A vegetação que recobre essas 
bancadas é formada por plantas xerófilas esparsas, preferencialmente bromeliáceas e 
outras. 
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5.2.5 - Sobre o potencial erosivo local e regional 
 
As classes de erodibilidade são obtidas de forma indireta pelos critérios de 
fotointerpretação adotado (Veneziani & Anjos, 1982), bem como pelo reconhecimento 
das unidades de relevo e análise da declividade e dos tipos litológicos associados. 
 
Santos et al. (1995) e Veneziani et aI. (1998) consideram como principais parâmetros 
para elaboração de classificação de Potencial Erosivo: a densidade de drenagem 
(associada à permeabilidade das unidades); o grau de coesão dos litotipos (ligado à 
cristalinidade ou cimentação do litotipo); a estrutura geológica (densidade, arranjo e 
tipos de estruturas geológicas ligadas ao controle de deslizamento e queda de blocos); 
a morfodinâmica (associada aos graus de escoamento das águas meteóricas e aos 
movimentos de massa, tais como deslizamentos e quedas de blocos, e obtida pela 
análise dos parâmetros anteriormente citados); e a vegetação (cobertura vegetal, 
desmatamento e uso do solo, urbano ou agrícola). 
 
.A avaliação das subclasses desses parâmetros permite a subdivisão em classes de 
erodibilidade, nas quais essas subclasses apresentam graus de influência crescentes, 
de baixo para cima. 
 
Sendo assim, esta classificação é de suma importância para entender o mosaico 
ambiental pelo qual é formada a paisagem da Borda Oeste do Pantanal onde se insere 
o Parque Municipal de Piraputangas e seu entorno, a inclusão deste item se justifica, 
pois este tema é subsídio para tomadas de decisão no tocante à recuperação de áreas 
degradadas, bem como ter um referencial sobre a susceptibilidade e possibilidades de 
manejo destes ambientes. A figura 5.9 mostra a classificação obtida para a borda 
oeste do Pantanal quanto a este quesito. 
 
Esta classificação é composta por oito categorias, a saber: 
 
 
Classe de Erodibilidade Muito Forte 
 
Essa classe distribui-se essencialmente na porção centro-leste da área de estudo, 
estendendo-se nas direções N-S, NNE-SSW, NE-SW e NW-SE como uma faixa de 
largura métrica. Coincide com as escarpas das morrarias da Tromba dos Macacos, do 
Urucum, de Santa Cruz, de São Domingos, Grande e do Rabichão, correlacionáveis 
às escarpas da Formação Urucum. 
 
Menos expressivas são as ocorrências dessa classe de erodibilidade na porção 
centro-oeste e centro-sul da região, nas morrarias do Jacadigo e do Zanetti, e de 
Albuquerque, respectivamente, que se associam às litologias das Formações Urucum 
e Bocaina. Apresenta permeabilidade relativa muito baixa, declividade acima de 40%, 
grau de coesão moderado, grau de fraturamento moderado (bidirecional) e 
escoamento muito rápido. 
 
Apesar da ausência de atividade antrópica, essa classe apresenta altíssimo potencial 
erosivo, envolvendo deslizamentos e quedas de blocos, em razão das características 
mencionadas e da escassa cobertura vegetal. 
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Classe de Erodibilidade Forte 
Áreas relacionadas a essa classe ocorrem predominantemente na porção centro-leste 
da região. Apresentam-se dispostas ao longo das direções NE-SW e N-S, e são 
correlacionadas aos litotipos das Formações Santa Cruz, Bocaina e sedimentos 
detríticos de minério de ferro. 
Na região centro-oeste da Borda Oeste do Pantanal, bem como na centro-sul, existem 
outras ocorrências dessa classe, correspondentes aos litotipos das Formações Santa 
Cruz e Bocaina, respectivamente, com direção E-W. Caracterizam-se por apresentar 
relevo do tipo tabuleiro/colinoso e declividades que variam de 20% a 40% e maiores 
que 40%. Apresentam baixa permeabilidade relativa, alto e baixo grau de coesão, alto 
grau de fraturamento (multidirecional), fraco grau de infiltração e escoamento rápido. 
 
A despeito de possuir vegetação natural, a presença de atividade antrópica, a alta 
declividade, o alto grau de fraturamento multidirecional e o rápido escoamento 
condicionam os deslizamentos e as quedas de blocos. 
 
 
Classe de Erodibilidade Forte a Moderada  
 
Essa classe encontra-se distribuída nas porções noroeste, centro-norte, centro-sul e 
extremo sul da região. Formada por colinas relacionadas aos calcários das Formações 
Bocaina e Tamengo, apresenta permeabilidade relativa baixa a moderada, 
declividades superiores a 40% e localmente entre 10% e 20%, grau de coesão alto, 
grau de fraturamento moderado (tridirecional) e escoamento rápido a médio. Possui 
também atividade antrópica e vegetação natural, que permite classificá-Ia como forte a 
moderada. 
 
Apesar da presença de vegetação natural como fator de estabilidade das encostas, a 
atividade antrópica e o relevo colinoso com moderado grau de fraturamento, e médio a 
rápido escoamento, condicionam os deslizamentos e as quedas de blocos.  
 
 
Classe de Erodibilidade Moderada  
 
Essa classe distribui-se na porção leste da região (Morraria do Rabichão), e é 
composta por litotipos da Formação Santa Cruz. Apresenta relevo do tipo 
tabuleiro/rampa, com declividades entre 20% e 40%. Possui permeabilidade 
moderada, alto grau de coesão, moderado grau de fraturamento (bidirecional) e 
escoamento médio. ' 
O moderado grau de fraturamento, o escoamento médio e a presença de atividade 
antrópica condicionam os deslizamentos e as quedas de blocos. 
 
 
Classe de Erodibilidade Moderada a Fraca  
 
Essa classe situa-se principalmente na porção centro-leste da região, compreendendo 
os arredores das morrarias da Tromba dos Macacos, do Urucum, de Santa Cruz, de 
São Domingos, Grande e do Rabichão. Ocorre também nas redondezas da Morraria 
do Jacadigo. 
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É composta por detritos da Formação Santa Cruz e compreende um relevo do tipo 
rampa. Apresenta moderada a alta permeabilidade, declividades entre 10% e 20% e 
20% e 40%, litotipos não coesivos, moderado grau de fraturamento (multidirecional) e 
escoamento médio a lento. 
 
Apesar da ocorrência de vegetação natural, as outras características, juntamente com 
a presença de atividade antrópica, condicionam os deslizamentos e as quedas de 
blocos. 
 
 
Classe de Erodibilidade Fraca  
 
Classe situada na porção centro-leste, compreendendo detritos da Formação Santa 
Cruz. Caracteriza-se por relevo do tipo rampa, com declividade entre 20% e 40%, alta 
permeabilidade, litotipos sem coesão, fraco a moderado grau de fraturamento 
(unidirecional), e escoamento lento. 
 
Apesar da presença de vegetação natural, essa classe apresenta deslizamentos e 
quedas de blocos em virtude da presença de atividade antrópica, da alta declividade e 
da falta de coesão dos litotipos. Esses movimentos de massa presentes nessa classe 
têm geralmente como catalisador ou start, o movimento de massa da classe 7, 
imediatamente a montante. 
 
 
Classe de Erodibilidade Muito Fraca  
 
É a classe que abrange a maior parte da área de estudo, exibindo maior concentração 
situa-se na porção centro-norte e sul da área.  
 
Corresponde aos sedimentos Quatemários da Formação Xaraiés, aos Depósitos 
Detríticos Lateríticos, às rochas da Formação Bocaina e do embasamento (Complexo 
Rio Apa). Caracteriza-se por relevo do tipo planície, com declividades menores que 
2%. 
 
Apresenta permeabilidade muito baixa, litotipos com graus variados de coesão (de alto 
a baixo), fraco grau de fraturamento (unidirecional), escoamento muito lento, 
vegetação natural, e intensa atividade antrópica. Apesar da intensa atividade antrópica 
presente nessa classe, as outras características não permitem a ocorrência de 
deslizamentos e quedas de blocos. 
 
 
Classe de Acumulação  
 
Essa classe apresenta ocorrências escassas e isoladas. Caracteriza-se por relevo do 
tipo planície inundada, com declividades menores que 2%.  
Apresenta permeabilidade muito baixa, litotipos não coesivos (sedimentos 
Quaternários), escoamento muito lento, e vegetação natural com atividade antrópica. 
Não apresenta deslizamentos, nem quedas de blocos. 
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FIGURA 5.9 - Mapa de potencial erosivo da Borda Oeste do Pantanal, a elipse 
vermelha indica a localização aproximada do Parque Municipal de Piraputangas 
e seu entorno, obtendo as classificações Muito Forte, Forte, Forte Moderada e  
Moderada a Fraca. 

 
Fonte: Silva, 2000. Disponível em 
http://www.cpap.embrapa.br/agencia/borda_oeste/paginas/potencial_erosivo.htm> . 
 
 
5.2.6 - Hidrografia regional 
 
Em termos hidrográficos regionais, são reconhecidas três grandes bacias na área 
investigada, quais sejam: bacia do rio Paraguai; bacia do rio Verde; e, bacia da Lagoa 
do Jacadigo (Figura 5.9). A região do Maciço do Urucum (Planalto Residual do 
Urucum - porção central da área) constitui o divisor de águas natural destas três 
bacias. A morraria de Santa Cruz, local imediatamente vicinal ao Parque Municipal de 
Piraputangas é parte integrante da bacia do rio Verde, com drenagem efetuada pelo 
córrego Piraputangas. Nas proximidades deste divisor natural as drenagens, 
geralmente, são intermitentes, devido às altas cotas alcançadas (Lajeado, 2005). 
 
A bacia do Alto Paraguai (BAP) integra-se ao pantanal Mato-Grossense, a qual 
constitui-se na maior planície inundável contínua da América do Sul. No Pantanal, as 
características geológicas, geomorfológicas são os principais fatores condicionantes 
na existência das drenagens, existindo aquelas localizadas nas áreas dos Planaltos 
Residuais (morrarias, com destaque para a Morraria do Urucum, Santa Cruz, Grande e 
do Rabicho) e aquelas relacionadas às áreas da Depressão do Rio Paraguai e a 
Planícies e Pantanais Mato-grossenses. Isto se deve à pequena variação altimétrica 
em sua planície de drenagem. 
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Recebendo o aporte destas bacias, o rio Paraguai drena a região, grosseiramente, de 
norte para sul, notando-se inflexões ao logo de seu curso. Em relação à área do 
empreendimento, o rio Paraguai encontra desde a porção norte, até aquelas 
ocorrentes a leste - sudeste (Figura 5.9). 
 
O Pantanal apresenta um padrão de drenagem particular e pode ser dividido em duas 
regiões quanto à freqüência e extensão das inundações: 
 
- áreas permanentemente alagadas, compondo-se de lagoas, alimentadas por cursos 

d’água de diferentes tamanhos e lagoas conectadas por canais temporários. Na 
época das enchentes, as lagoas e canais se interligam e na seca podem ficar 
individualizados. O escoamento da água é muito lento, com cerca de 1-5 cm/s, 
devido a baixa declividade e resistência oferecida pela vegetação. 

- áreas temporariamente alagadas por contribuição de cursos d’água de diferentes 
tamanhos e por água de chuva, onde a drenagem é deficiente. Essas áreas podem 
ser inundadas por alguns meses, todos os anos, ou por muitos meses durante 
alguns anos. Nas áreas inundadas pelos rios, a sua cota determina a área alagada. 

 
Na bacia do rio Verde, a principal sub-bacia é a do córrego Piraputangas (Desenho 1, 
anexo), que banha o Parque em sua porção SE. Grande parte desta sub-bacia é 
formada por drenagens intermitentes, sendo percebidos apenas alguns trechos 
perenes nos afluentes no Piraputangas e em seus afluentes (córregos Bolo Fofo, 
Rancho Fundo, Três Corações, Três Córregos e Dona Inácia). Esta bacia drena, a 
partir da porção central da área, no sentido nordeste sudoeste, em direção ao território 
boliviano. 
 
Por sua vez, a bacia da Lagoa do Jacadigo compreende três sub-bacias principais, 
quais sejam: 1) a sub-bacia do córrego Morrinhos; 2) a sub-bacia do córrego Urucum; 
e 3) a sub-bacia do córrego das Pedras. De uma maneira geral, esta bacia drena, a 
partir da porção central da área, no sentido de leste para oeste, em direção à Lagoa 
do Jacadigo. 
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FIGURA 5.10 - Rede de drenagem regional com as principais bacias 
hidrográficas. A elipse vermelha indica a área onde o Parque está localizado, 
bem como as abrangências de seu entorno 
 

 
Legenda: 
 

 Bacia do Rio Paraguai 
 

 Bacia do Rio Verde 
 

 Bacia da Lagoa do Jacadigo 
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5.2.7 - Aspectos do meio físico local e do entorno imediato do Parque 
 
O entorno do Parque Municipal de Piraputangas está inserido numa região 
caracterizada pelas elevadas altitudes em relação àquelas do Pantanal do Mato 
Grosso as quais consistem nas áreas alagáveis que ocorrem com o transbordamento 
do Rio Paraguai nos períodos chuvosos na região do Pantanal. 
 
A área de entorno do Parque Municipal de Piraputangas tem sua formação e 
caracterização física relacionada à formação e caracterização da Borda Oeste do 
Pantanal, conhecida como Maciço do Urucum e adjacências, já devidamente citado no 
item 5.2.1 deste documento. 
 
Assim sendo, as áreas do entorno do Parque se concentram nas partes altas 
(morrarias) do Pantanal Sul Mato-grossense, na unidade geomorfológica Planalto 
Residual do Urucum (Foto 4) especificamente na morraria Santa Cruz, apresentando 
uma morfologia residual e estrutural, com topos planos e encostas íngremes (Figuras 
5.7 e 5.8) 
 
Desta forma, a área de entorno imediato ou limítrofe á área também se destaca por 
apresentar bancadas lateríticas de especial interesse para proteção e preservação. 
Esta área representa uma porção contínua deste ambiente observada internamente 
aos limites do Parque Municipal de Piraputangas, sendo as mesmas seccionadas pela 
linha férrea R.F.N.O.B, que, nesta localidade específica, coincide com os limites do 
Parque Municipal de Piraputangas. 
 
Uma unidade geológica que se destaca em área limite de Piraputangas e sua 
abrangência encontra-se restrita às proximidades do córrego São Domingos, 
sobretudo em sua margem esquerda. Esta área corresponde a um dos 
estrangulamentos de limite da área do Parque, onde há a localização de uma extração 
de areia, Esta unidade se insere na formação denominada de Complexo do Rio Apa, 
da idade arqueana, tendo como principal característica a ocorrência de gnaisses 
graníticos, granitos e quartzo-xistos. 
 
Destaca-se, no entorno imediato, o conjunto de morrarias representada pela Morraria 
Santa Cruz (Foto 3) que é uma área que faz limite imediato com o Parque. As formas 
topográficas ai observadas foram formadas por sistemas denudacionias e controladas 
por estruturas geológicas locais, que é delimitada por uma escarpa de falha em sua 
porção oeste. Já a Morraria Urucum é marcada pela presença de escarpa de falha em 
toda a sua extensão.  
 
Elas são classificadas como altamente susceptíveis à erosão, sendo que suas 
encostas, escarpas limítrofes ao Parque, estão classificadas quanto ao potencial 
erosivo como muito forte segundo mapa encontrado no Zoneamento Ambiental da 
Borda Oesta do pantanal. 
 
De acordo com este documento, áreas relacionadas a essa classe ocorrem 
predominantemente na porção centro-leste da área de estudo. Apresentam-se 
dispostas ao longo das direções NE-SW e N-S, e são correlacionadas aos litotipos das 
Formações Santa Cruz, Bocaina e sedimentos detríticos de minério de ferro. 
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Na região centro-oeste da área, bem como na centro-sul, existem outras ocorrências 
dessa classe, correspondentes aos litotipos das Formações Santa Cruz e Bocaina, 
respectivamente, com direção E-W. Caracterizam-se por apresentar relevo do tipo 
tabuleiro/colinoso e declividades que variam de 20% a 40% e maiores que 40%. 
Apresentam baixa permeabilidade relativa, alto e baixo grau de coesão, alto grau de 
fraturamento (multidirecional), fraco grau de infiltração e escoamento rápido. 
 
A despeito de possuir vegetação natural, a presença de atividade antrópica, a alta 
declividade, o alto grau de fraturamento multidirecional e o rápido escoamento 
condicionam os deslizamentos e as quedas de blocos. 
 
Do ponto de vista geomorfológico, a área tem relevância, pois representa um contato 
ou transição entre zonas inundáveis e não inundáveis. Isso implica que esta região, na 
época da cheia, tem serventia como refúgio para fauna.  
 
 

 
Foto 3 - Visão da geomorfologia da porção superior da Morraria Santa Cruz 
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foto 4 - Vista dos Planaltos Residuais do Urucum. 

 
 
Em termos hidrográficos, córrego Piraputangas, de regime perene, é o principal curso 
de água da região, sendo um dos limites do Parque, situado em sua porção Sul. 
Origina-se na Fazenda São Benedito em uma área de topografia suave localizado à 
base do depósito de tálus, tendo por cabeceira uma rede interligada de nascentes, 
desaguando após a interseção com a BR-262 em uma das baías formadas pelo rio 
Paraguai. 
 
Caracteriza-se pela ausência de tributários de segunda ordem e por apresentar um 
controle estrutural, fato este comprovado pela disposição do seu eixo longitudinal 
encaixado em uma das falhas do sistema de lineamentos NE - SW. 
 
Suas águas servem como principal fonte de abastecimento da comunidade locais, 
assim como para o uso comercial em clubes, balneários (Iracema e Lago Azul) e 
pesqueiros. Com uma vazão média estimada nas proximidades das nascentes (sede 
Fazenda São Benedito) foi de 700 m3/h, não sendo observado pontos de contribuição 
à jusante da cabeceira. Grande parte do volume de água gerado pelas nascentes 
infiltra-se no tálus/colúvio, ao longo de todo o seu percurso. 
 
O córrego Piraputangas apresenta em diversos locais, evidências de intervenções no 
seu leito de drenagem natural, agregando a si novos “braços artificiais”. 
  
Em termos de geologia, o que predomina no interior do Parque Municipal de 
Piraputangas é a Cobertura Dendrítico-Laterítica Pleistocênica, correspondente à 
formação Depósitos Dendríticos, conforme citado na seção 5.2.1.2 deste documento. 
Esta unidade é caracterizada pro sedimento conglomeráticos areno-siltosos, coluviões 
e eluviões. Correm também depósitos de tálus e terraços-cluviões, com predominância 
de fragmentos de minério de ferro. Pode-se identificar uma típica porção desta 
formação descrita acima num dos cortes feitos pela E.F.N.O.B, que mostra um típico 
depósito de tálus, cujo material apresenta granulometria extremamente heterogênea 
em matriz arenosa. 
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Nesta unidade é observada uma bancada laterítica, onde há grande incidência de 
sítios arqueológicos. Uma bancada laterítica é observada na porção Norte do Parque 
Municipal de Piraputangas, no seu limite Oeste próximo a BR-262. Estes ambientes 
estão dentro das diretrizes propostas pelo documento gerado pelo Zoneamento 
Ambiental da Borda Oeste do Pantanal como áreas prioritárias para a conservação ou 
preservação. 
 
Localizada no sopé das morrarias, a unidade geomorfológica que predomina no 
Parque Municipal de Piraputangas é a rampa francamente dissecada. Como já  
descrito anteriormente, esta área é caracterizada pela ocorrência de baixas vertentes, 
configurando, de fato, um relevo transicional entre a planície inundável e as morrarias. 
 
Segundo o levantamento de solos feito pela equipe do Zoneamento da Borda Oeste 
do Pantanal (SILVA, 2000), as unidades pedológicas de ocorrência na área são: 
Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico, o Cambissolo Distrófico e solos litólicos, estes 
predominantes em seu eixo leste-oeste. Na área das Morrarias, já fora dos limites do 
Parque, predominam os solos litólicos. Toda a área esta inserida na classe de 
moderada a fraca de potencial erosivo. Porém no seu entorno imediato nas morrarias, 
as escarpas limítrofes ao Parque estão classificadas de acordo com seu potencial 
erosivo como muito forte, constituindo grande fonte de sedimentos acumulados na 
área do Parque, o qual funciona como nível de base em relação as mesmas (Figura 
5.9). 
 
No eixo norte-sul predominam os podzólicos e cambissolos com aptidão regular para 
lavouras segundo SILVA (2000), já no eixo leste-oeste onde há a predominância de 
solos litólicos, são próprias para a preservação ambiental. 
 
A área do Parque não se constitui em uma bacia hidrográfica específica. Seus limites, 
oriundos de desapropriações de propriedades particulares, não levam em conta a 
penas fatores ambientais e unidades espaciais de interesse para preservação e 
conservação. Alguns córregos cortam os eixos que constituem sua unidade territorial, 
sendo que para nenhuma das drenagens aí observadas as nascentes integram os 
limites da área. É importante destacar a importância da preservação da cabeceira 
destas drenagens, uma vez que a dinâmicas das mesmas, inclusive sua 
disponibilidade hídrica, depende das condições ambientais em que se encontram 
estas porções mais a montante do corpo hídrico. 
 
Segundo a base cartográfica do INCRA, 4 drenagens recortam o Parque. O córrego 
das Pedras, que seria a quinta drenagem dentro da área, encontra-se próximo ao 
limite norte da área do Parque. A primeira drenagem a atravessar a área, a sul do 
córrego das Pedras, é o córrego de São Domingos. Apenas um pequeno trecho 
encontra-se dentro dos limites do Parque, uma vez que, neste ponto, os limites sofrem 
um pequeno estrangulamento. As outras drenagens da área do Parque não possuem 
nomes locais e foram denominados na base cartográfica de drenagens 1,2 e 3, de 
oeste para leste. Estas drenagens atravessam a área do Parque no eixo leste-oeste e, 
analogamente as outras drenagens, suas cabeceiras encontram-se fora da área 
proposta para o Parque. 
 
O córrego de Piraputangas não possui nenhum trecho de seu curso natural inserido na 
área do Parque. Apenas parte de sua cabeceira, correspondente à sua margem 
direita, encontra-se nos limites da referida área. Deve-se destacar, no entanto, a 
existência na área de um curso artificial, formado por um desvio de suas águas. 
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5.3 - Aspectos do meio biótico 
 
5.3.1 - Caracterização regional 
 
Considerado como a maior planície inundável do mundo, com mais de 110.000 km² 
(FUNATURA, 1999; SILVA, 2000), a principal característica do Pantanal é estar sujeito 
a inundações periódicas. Estas inundações acontecem pelo fato de que o rio Paraguai, 
principal escoadouro e regulador de cheias, em seu sentido norte para sul tem 
declividade praticamente inexpressiva, dificultando o fluxo contínuo de água.  
 
Além da baixa declividade, no extremo sul do Pantanal, há uma barragem natural 
conhecida como Fecho dos Morros, que também exerce significativa contribuição para 
o represamento das águas. No alto rio Paraguai, na época chuvosa, as águas 
transbordam os leitos dos rios e a inundação desce lentamente rumo ao sul, como 
uma gigantesca e vagarosa onda. Desta forma, apesar do período chuvoso 
compreender os meses de dezembro a fevereiro, é nos meses de maio a julho que as 
águas atingem seu nível máximo no rio Paraguai. É também nestes meses que ocorre 
o abastecimento das lagoas, que depois funcionam como reservatório, realimentando 
os rios quando estes começam a baixar (ANTAS e NASCIMENTO, 1996). 
 
Deste modo, durante as cheias, as águas do rio Paraguai podem alagar quase que 
totalmente a região. Apenas o limite Noroeste, que faz divisa com a Bolívia não é 
inundado. Conforme SILVA (2000), este rio é principal fonte de água para o 
abastecimento urbano de Corumbá e Ladário, tendo um alto potencial de uso por 
atividades rurais.  
 
De acordo com ANTAS e NASCIMENTO (1996), de fato, o Pantanal consiste em um 
mosaico de paisagens diversificadas dentro da planície, isto é, trata-se de um conjunto 
de “pantanais” distintos relacionados, principalmente, as sub-bacias do rio Paraguai. 
Em cada uma destas ocorre um regime hídrico distinto e os tipos de solos e geologia 
são diferentes dos demais, influenciando, por conseqüência, na distribuição de fauna e 
flora silvestres. Em termos de origem desta biota, há, inclusive uma profunda 
influência de três grandes biomas sul-americanos: 
 
- os Cerrados, que penetram por toda a superfície pantaneira, dominando suas 

porções central e ocidental; 
- a Amazônoa, com grande influência na parte setentrional do Pantanal e, e especial, 

ao longo do rio Paraguai; 
- o Chaco Paraguaio-Boliviano, com profunda influência no sudoeste, desde 

Nabileque até as regiões de Miranda e de Aquidauana. 
 
Sendo assim o pantanal reúne um mosaico de ambientes aquáticos e de terra firme 
(RIZZINI, 1979; IBGE, 1991), entre formações campestres e arbustivas (componente 
do Cerrado sensu lato), florestais (Floresta Estacional Semidecidual e Decidual), 
úmidas (Pantanal propriamente dito, composto por chacos, alagados brejos e lagoas) 
e rochosas (representadas por afloramentos rochosos e bancadas lateríticas, com 
eventual vegetação ripícola). 
 
 O Chaco é uma formação de áreas mais secas, com chuvas abaixo dos 800 mm 
anuais, que apresenta uma certa semelhança com a Caatinga, com espécies inclusive, 
peculiares a este ecossistema. Assim, é notável a presença de elementos chaquenos, 
nesta porção do Pantanal. 
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O Cerrado sensu lato abrange diferentes tipologias, distribuídas ao longo de um 
gradiente geomorfológico (GOODLAND e FERRI, 1979), podendo ocorrer em sub-
regiões distintas ou em mosaicos na mesma localidade. Assim, formações úmidas, 
(matas alagadas, verredas e campos hidromórficos) ocupam zonas de baixadas, 
alagáveis pela ressurgência do lençol freático. Formações campestres (campo limpo, 
campo sujo, campo cerrado, campo rupestre, etc.) e arbustivas (cerrado sensu stricto) 
estendem-se sobre zonas não algáveis, encostas e alguns topos de morro e 
chapadas. 
 
Possuindo duas estações bem definidas ao longo do ano (uma seca e outra chuvosa), 
as variações climáticas da região resultam em modificações sazonais na 
disponibilidade de recursos alimentares para a fauna, ocasionando mudanças também 
sazonais no comportamento alimentar de várias aves, tanto no tipo de recurso 
procurado, quanto no substrato de forrageamento (PENHA, 1995). Na estação seca, 
os recursos tornam-se escassos; enquanto, sincronizados à estação chuvosa, 
períodos de frutificação, floração e de reprodução de insetos favorecem uma 
abundante disponibilidade de alimento à mesma. Em ambas as estações, embora com 
diferentes abundâncias, várias espécies vegetais produzem frutos atrativos às aves, 
existindo dois ciclos de floração: abril/maio e agosto/setembro. 
 
Já a Floresta Estacional Semidecidual caracteriza-se pela ocorrência de sub-bosque 
denso e alto dossel possuindo, no conjunto florestal, entre 20 e 50% das árvores 
caducifólias. Outras extensões de floresta correspondem às Florestas Estacionais 
Semideciduais Aluviais, as quais ocupam setores em condições de umidade mais 
acentuadas, permitindo-lhes a manutenção da biomassa florestal ao longo do ano, 
sendo por isso, perenifólias. Estas florestas ocorrem ao longo de cursos d´água, 
vazantes(depressões alongadas, amplas e largas,  com drenagem temporária, por 
onde as águas escoam durantes as cheias, intercomunicando baías), corixos (canais 
de drenagem canais de drenagem permanente, bem delimitados e entalhados na 
planície arenosa) cordilheiras (cordões arenosos de uma dois metros de altura, 
elevados da superfície pantaneira, geralmente circundando baías, que correspondem 
às lagoas) e capões (porções elevadas circulares). As cordilheiras e capões também 
podem ser cobertos por cerradões e por serem dificilmente atingidos pelas cheias 
normais, servem de refúgio a fauna silvestre (ANTA e NASCIMENTO, 1996). 
 
Em geral, nos ambientes florestais podem ser observados localmente vários estádios 
sucessionais, decorrentes de desmatamentos (realizados em diferentes anos), retirada 
seletiva de madeira, queima da e entrada de gado. A Floresta Estacional Semidecidual 
se destaca na paisagem, conferindo grande relevância ecológica à região, devido ao 
bom grau de conservação e conectividade que apresenta em encostas e topos de 
morro. Assim, estas formam verdadeiros corredores florestais em porções mais altas 
do relevo, permitindo a conservação de espécies faunísticas e florísticas de alta 
capacidade dispersiva e com dinâmicas metapopulacionais. Isto confere a este 
ecossistema um grande valor, pois constituem um cenário extremamente expressivo 
para a manutenção da biodiversidade. 
 
Diante da grande variedade de ambientes supracitados distribuídos na paisagem, o 
Pantanal abriga uma biota terrestre e aquática igualmente diversas, com cerca de 350 
espécies de aves, 262 espécies de peixes, 132 de mamíferos e 113 répteis (SILVA; 
2000). A grande beleza cênica confere a o Pantanal como um todo um enorme 
potencial turístico, atraindo o visitantes de diversas partes do mundo, tornado o 
ecoturismo uma grande oportunidade para a região. 
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Entretanto, o frágil equilíbrio dos ecossistemas pantaneiros, definidos por dinâmicas 
de inundações periódicas, vem sendo ameaçado por novas tendências de 
desenvolvimento econômico, como agricultura (soja, milho, algodão, arroz e cana de 
açúcar), a pecuária e criação, a mineração (ferro, manganês e calcário) e a indústria 
(alimentícia e cimento). Os modelos tradicionais de pesca e pecuária estão sendo 
rapidamente substituídos pela exploração intensiva, acompanhada de desmatamentos 
e alteração de áreas naturais (FUNATURA, 1999). 
 
Por estes motivos, junto a grande beleza cênica e potencial ecoturístico, para a região 
pantaneira foram propostas diversas “Ações Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade do Cerrado e Pantanal” (FUNATURA, 1999). Especificamente na 
região de Corumbá, englobando-se ai a área destinada para o Parque Municipal 
Piraputangas, tem-se a “Área 302: Borda Oeste do Pantanal A” sendo classificada 
como de importância biológica extremamente alta e corredor norte/sul (Figura 4.2) 
inserida no “Pantanal e Cerrados do Mato Grosso do Sul”. Conforme este documento, 
a estratégia de conservação para o Pantanal tem como fundamento uma abordagem 
que considera a região de maneira integrada, onde as áreas prioritárias devem estar 
conectadas e as ações levam em conta as interdependências de seus diversos 
ecossistemas. A estratégia proposta busca apontar não somente áreas 
representativas, mas também assegurar o papel do Pantanal como corredor de 
dispersão de espécies e de integração dos biomas circunjacentes. 
 
Como já foi citado neste documento, o Pantanal ocupa posição de destaque no 
contexto biogeográfico neotropical, a ponto d éter sido decretado pela UNESCO como 
reserva da biosfera, passando a integra o acervo dos patrimônios da humanidade. 
Com isto tem-se discutido o impacto da ocupação humana nesta região. 
 
A despeito da evolução dos usos da paisagem, poucas áreas legalmente protegidas 
vêm sendo implantadas na região. Como exemplo, entre as UC´s federais tem-se a 
REBIO Pantanal Arenoso (com 600 há em Corumbá), Estação Ecológica Taimã  ( com 
11.700 há em Cáceres) e o Parque Nacional Pantanal Matogrossense (com 135.000 
há em Poconé). 
 
Entre as 345 RPPN´S federais, em onze anos de criação pelo IBAM do programa de 
incentivo à transfoarmação de propriedades privadas em áreas de preservação da 
natureza, somente 11 RPPN´s encontram-se implantadas no Brasil na região do 
Pantanal, contudo em extensão, é o bioma mais protegido em território nacional, 
abarcando 204.255,01 ha. 
 
 
5.3.2 - Caracterização do meio biótico do Parque e seu entorno 
 
Os estudos relativos ao meio biótico, como já citado anteriormente, foram realizados 
por especialistas os quais compunham uma equipe multidisciplinar designada para 
realizar o presente trabalho. 
 
Como foi dito na seção de metodologia, os técnicos da Brandt Meio Ambiente 
deliberaram que não havia necessidade de estudos para o levantamento ecológico 
rápido de fauna e flora, visto que a empresa já desenvolve serviços de consultoria a 
um tempo considerável para MCR na nas minas de ferro na morraria Santa Cruz e 
manganês na morraria São Domingos., que vem se estendendo ao longo dos últimos 
15 anos nessa área e região.  
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Estes dados secundários, além de dados recentes de campo, serviram para lastrear e 
corroborar cientificamente este plano de manejo. 
 
 
5.3.2.1 - Fauna 
 
O Brasil possui dois Hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado, ou seja, estão entre as 
regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do Planeta (Mittermeier et al., 1999). Os 
Hotspots são áreas de extrema prioridade para a conservação da biodiversidade (Meyer 
et al, 2000). O Bioma Cerrado é a segunda maior ecoregião do Brasil, cobrindo 20% do 
território (Conservation International, 2003). A diversidade de espécies de vertebrados é 
considerada alta, estando em quarto lugar no mundo em variedade de aves (Mittermeier 
et al., 1999). A Borda Oeste do Pantanal Sul é considerada uma região prioritária para a 
Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal (Conservation International, 
PROBIO, MCT, MMA, FUNATURA, UnB, F. Biodiversitas, UnB, 1999). 
 
O Pantanal com seus 365.000 Km² é a maior área úmida situada na Bacia do Rio 
Paraguai. Abriga pelo menos 653 espécies de aves, 102 de mamíferos, 177 de répteis, 
40 de anfíbios e 264 de peixes. A fauna do Pantanal é em grande parte derivada do 
Cerrado, com influências de espécies amazônicas. Um dos aspectos mais 
interessantes do Pantanal é a alta densidade de espécies de grandes vertebrados, 
sendo que essa quantidade não é encontrada em nenhum outro lugar do continente 
(Willink et al., 2000). Este conjunto de características é responsável pela inclusão do 
Pantanal como “Patrimônio Nacional” na Constituição Brasileira de 1998.  
 
Junto com flora, água e o solo, a fauna silvestre integra os quatro recursos naturais 
básicos que subsidiam o progresso da civilização. Os animais silvestres ao 
consumirem as plantas e seus produtores e também outros animais promovem o fluxo 
da matéria e energia inicialmente imobilizada nas plantas e, ao mesmo tempo 
executam tarefas vitais para o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas naturais e 
antrópicos, como a dispersão de sementes, a polinização e o controle das populações 
(ZANINI, 2000). 
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Esse estudo pretende relacionar as possíveis ocorrências de mamíferos, aves, répteis 
e anfíbios no Parque Municipal de Piraputangas, com o objetivo de fornecer 
informações para o manejo dessa Unidade de Conservação. 
 
 
Objetivos 
 
Os objetivos do presente estudo foram: 
 
- realizar o levantamento de espécies de mamíferos nas áreas de estudo, identificando 

aquelas ameaçadas de extinção, raras e endêmicas; 
- reunir informações relativas a ocorrência e distribuição de mamíferos nas áreas do Parque 

Municipal de Piraputangas e seu entorno, a partir de dados coletados em campo e estudos 
anteriormente realizados na região; 

- caracterizar os ambientes existentes nas áreas de estudo e sua conseqüente 
capacidade de abrigar populações mastofaunísticas;  

- identificar áreas de relevância ecológica e habitats que ofereçam recursos 
alimentares e condições de abrigo, refúgio ou nidificação para a fauna de mamíferos. 

 
 
Metodologia 
 
Área de estudo 
 
O estudo foi conduzido em áreas Parque Municipal de Piraputangas e região de 
entorno. A fim de caracterizar a presença e distribuição das espécies de mamíferos 
foram amostrados os ambientes presentes nas áreas do Parque e seu entorno, sendo 
esses o florestal estacional semidecidual, as matas de galeria na proximidade do curso 
d’água capoeira e/ou cerradão; o savânico caracterizado pela presença de Cerrado, 
com suas formações gramíneas, lenhosas típicas; o campestre caracterizado pela 
presença de campo sujo de Cerrado; o aquático ou áreas úmidas que são rios, 
córregos e as áreas brejosas e ambientes antropizados (capoeirinhas, pastagens, 
ocupações e habitações populacionais). Considerou-se como entorno do Parque as 
áreas imediatamente adjacentes, num raio de 5.000 metros. 
 
São atributos ambientais da área em estudo associados a mastofauna: 
 
- Ocorrência de espécies de mamíferos oficialmente ameaçados de extinção (Lista da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, IBAMA, 2003); 
- Presença de elevada diversidade de habitats (florestais, campestres, savânico e 

aquático) ainda conservados, oferecendo local para abrigo, alimentação, reprodução 
e dessedentação; 

- A Borda Oeste do Pantanal Sul é considerada uma região prioritária para a 
Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal (PROBIO, MCT, MMA, CI, 
FUNATURA, UnB, F. Biodiversitas, UnB, 1999); 

- A Borda Oeste do Pantanal Sul pertence ao Bioma Cerrado e este é considerado um 
Hotspot, ou seja, uma das Regiões Biologicamente mais Ricas e Ameaçadas do 
Planeta (Mittermeier et al., 2000); 
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Procedimentos metodológicos 
 
O diagnóstico mastofaunístico foi realizado considerando um levantamento de dados 
direto, em campo e indireto, com base em literatura específica e em entrevistas com a 
comunidade local. A coleta de dados em campo e as entrevistas foram conduzidas nos 
meses de julho e dezembro de 2005, contemplando amostragens nas estações de 
inverno e verão. Foram inventariados, nesta fase, mamíferos de médio e grande porte, 
roedores e marsupiais.  
 
O trabalho de campo consistiu no registro de mamíferos realizado em transectos 
percorridos em áreas do Parque Municipal de Piraputangas e seu entorno. Optou-se 
por esta metodologia dada a grande extensão da área de estudo e a necessidade de 
contemplar as diversas fisionomias presentes na região de inserção deste Parque. 
Cada transecto mediu de 2.000 a 5.000 metros, sendo que em intervalos de 200 
metros buscou-se o registro visual, auditivo ou por vestígios (carcaças, rastros, fezes, 
pêlos, tocas) das espécies. Os transectos foram percorridos a pé ou lentamente de 
carro (entre 20 e 30 km/h), quando o acesso permitia e preferencialmente entre 6:00 - 
10:00 horas e 14:00 - 18:00 horas. O trabalho de campo estendeu-se até o anoitecer, 
já que é comum avistamentos de indivíduos iniciando suas atividades ao crepúsculo. 
Todas as distâncias foram medidas com auxílio de GPS Garmin ETREX, acurácia 
entre 09 e 18 metros.  
 
Para auxiliar na observação e identificação das espécies em campo, foram utilizados 
binóculos Bushnell 7 x 35 e 8 x 40  e literatura especializada em mamíferos (Auricchio, 
1995; Emmons, 1997; Duarte, 1997; Oliveira & Cassaro, 1997; Eisenberg & Redford, 
1999; Câmara & Murta, 2003; Achaval et al., 2004). Os contatos auditivos foram 
gravados em fita cassete com auxílio de gravador portátil e microfone direcional. Os 
vestígios foram identificados com auxílio de bibliografias especializadas (Emmons, 
1997; Becker & Dalponte, 1999; Pitman et al., 2002; Borges & Tomás, 2004). 
 
Para o levantamento dos dados secundários baseados em literatura foram utilizadas 
as seguintes referências bibliográficas: Nowak & Walker, 1991; Wilson & Reeder, 
1993; Oliveira, 1994; Rodrigues & Aurichio, 1994a; Rodrigues & Aurichio, 1994b; 
Auricchio, 1995; Duarte, 1996; Fonseca et al., 1996; Emmons, 1997; Duarte, 1997; 
Oliveira & Cassaro, 1997; PCBAP, 1997; Eisenberg & Redford, 1999; Roosmalen et 
al., 2000; Santos et al., 2000; Silva, 2000; Rodrigues et al., 2002; Roosmalen et al., 
2002; Câmara & Murta, 2003; Firmino, 2003; Achaval et al., 2004; Machado et al., 
2005. Estas referências contribuíram para definir a listagem geral, dados biológicos, 
distribuição espacial e geográfica das espécies. 
 
As entrevistas foram realizadas com membros da comunidade local, mediante a 
formulação de perguntas sobre a ocorrência de mamíferos, especialmente de médio e 
grande porte, na área de influência do empreendimento. Os entrevistados foram 
incentivados a descreverem aspectos morfológicos e comportamentais dos animais, 
de modo a confirmar o registro da espécie citada. Finalmente, imagens de mamíferos 
foram apresentadas aos entrevistados, objetivando dirimir dúvidas. 
 
A ordem taxonômica das famílias e espécies utilizada no estudo da mastofauna segue 
a proposta por Fonseca et al. (1996). Para as espécies de primatas Callicebus 
donacophilus e Callithrix melanura considerou-se a nomenclatura proposta por 
Roosmalen et al. (2000) e Roosmalen et al. (2002). 
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Mastofauna 
 
Os mamíferos constituem um dos grupos mais complexos do reino animal, reunindo 
características que possibilitam a ocupação de uma grande quantidade de nichos nos 
ambientes terrestres e aquáticos (Eisenberg & Redford, 1999). Possuem eficiência 
reprodutiva, decorrente do desenvolvimento do embrião dentro do corpo materno, da 
presença de glândulas mamárias e do elevado cuidado com os filhotes. Por outro lado, 
alguns aspectos podem contribuir para a fragilidade de algumas espécies como o 
tamanho corporal, nível de especialização, potencial reprodutivo, interesse econômico 
e/ou cinegético, tipo de organização social, tamanho das populações naturais e 
distribuição geográfica. 
 
No Brasil ocorrem cerca de 600 espécies de mamíferos, das quais pelo menos 72 são 
consideradas ameaçadas de extinção (Machado et al., 2005). Os principais fatores 
responsáveis pelo desaparecimento de espécies de mamíferos de uma região estão 
associados à exploração agrícola e florestal, extrativismo mineral, introdução de 
espécies exóticas, caça e comércio ilegal.  
 
A fauna do pantanal é em grande parte derivada do Cerrado, com influências 
amazônicas, portanto com baixa ocorrência de endemismos. Abriga pelo menos 132 
espécies de mamíferos, com populações demograficamente saudáveis de algumas 
ameaçadas como a ariranha (Pteronura brasiliensis), cervo-do-pantanal (Blastocerus 
dichotomus), onça-pintada (Panthera onca), dentre outras. O ecossistema pantaneiro 
pode ser dividido em até 10 sub-regiões diferentes, com fisionomias resultantes de 
interações únicas dos fatores edáficos, hidrológicos e biogeográficos. Estas condições 
favorecem a presença de elevada diversidade de habitats que, por sua vez, 
contribuem para a ocorrência de espécies de grande vertebrados em alta densidade. 
Tais características foram responsáveis pela inclusão do Pantanal como “Patrimônio 
Nacional” na Constituição Brasileira de 1998, e pela inclusão da área na Convenção 
RAMSAR de Áreas Úmidas de Importância Internacional (Lourival et al., 1999). 
 
Apesar de sua constatada importância, menos de 1,4% do território Pantaneiro está 
protegido por meio de Parques e reservas, principalmente ao longo das planícies 
úmidas. Além disso, estas áreas estão entre os biomas menos homogeneamente 
inventariados do Brasil e até o ano de 1998 ainda necessitava de uma estratégia de 
conservação da biodiversidade (Lourival et al., 1999). Em 1999 foram apresentadas 
Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal 
(www.bdt.org.br/bdt/workcerrado), num documento elaborado pela Fundação Pró-
Natureza (Funatura), Conservation International (CI), Fundação Biodiversitas e 
Universidade de Brasília (UnB). O Projeto está inserido no Programa Nacional da 
Diversidade Biológica (PROBIO) do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal (MMA). Neste estudo, a borda oeste do Pantanal foi considerada uma 
área prioritária para conservação de mamíferos e, no mapa síntese dos grupos 
temáticos, referenciada como de importância biológica extremamente alta, cuja ação 
prioritária de conservação proposta foi a realização de inventariamento faunístico. 
Portanto, este estudo pretende, também, contribuir para ampliar o conhecimento sobre 
a fauna de mamíferos terrestres desta área. 
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Resultados 
 
Composição geral da Mastofauna 
 
O Pantanal, considerado a maior planície inundável do mundo, reúne um mosaico 
diverso de ambientes que abriga uma rica biota. Para o Pantanal Mato-grossense tem-
se o registro de 132 espécies de mamíferos, número que corresponde a cerca de 27% 
das espécies terrestres que ocorrem no Brasil (PRONABIO, 1999). A fauna pantaneira 
está popularmente associada a ambientes aquáticos, contudo muitas espécies ocorrem 
em locais mais altos sem ou com pouca influência do regime de inundações. Tal 
aspecto pode observado em relação à área do Parque Municipal de Piraputangas, pois 
estas se situam fundamentalmente em regiões não alagáveis. 
 
No presente estudo, foram registrados 57 mamíferos cuja distribuição abrange a área 
do Parque e seu entorno, total que corresponde a aproximadamente 43% das 
espécies que ocorrem no Pantanal. Destes, 22 espécies foram registradas durante os 
trabalhos de campo, seja por visualização ou registro de vestígios. Das espécies de 
mamíferos listadas para a região de inserção do empreendimento, todas tiveram 
registro na literatura consultada, 39% foram registradas em campo e 42% por 
entrevista com membros da comunidade local. Sabe-se que a alta riqueza de 
mamíferos no Pantanal deve-se em grande parte à diversidade de seus ecossistemas, 
que sofrem influência do Cerrado e da Amazônia.  
 
O quadro 5.41 apresenta os registros obtidos de forma direta, por entrevista e no 
levantamento de campo e o quadro 5.42 os registros obtidos em estudos anteriores 
mediante consulta a literatura. 
 
 
QUADRO 5.41 - Relação de espécies de mamíferos levantadas em campo e 
identificadas por entrevista, com as respectivas ocorrências nas áreas do 
Parque Municipal de Piraputangas e entorno. 

Tipo de 
registro Ocorrência 

Ordem/família Espécie Nome comum 

C
am

po
 

En
tr

ev
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ta
 

Pa
rq

ue
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to

rn
o 

do
 

pa
rq

ue
 

MARSUPIALIA       

Didelphidae Didelphis albiventris gambá-orelha-branca x  x x 

 Didelphis marsupialis gambá-orelha-preta  x x x 

 Gracilinanus agilis catita x  x x 

 Philander opossum jupati x  x x 

XENARTHRA       

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira x  x x 

 Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim x  x x 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus tatu-galinha x  x x 

 Dasypus septemcinctus tatu-mirim  x x x 

 Eupharctus sexcinctus tatu-peba x  x 
X   
6 

PRIMATES       
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Continuação 
Tipo de 
registro Ocorrência 

Ordem/família Espécie Nome comum 

C
am

po
 

En
tr

ev
is

ta
 

Pa
rq

ue
 

En
to

rn
o 

do
 

pa
rq

ue
 

Callithrichidae Callithrix melanura sauim  x x  

Cebidae Aotus azarae macaco-adufeiro-de-azara  x x  

 Callicebus donacophilus boca d’água x   x 

 Cebus apella macaco-prego x   x 

CARNIVORA       

Canidae Chrysocyon brachyurus lobo-guará  x x x 

 Cerdocyon thous lobinho x  x x 

Procyonidae Nasua nasua quati x  x x 

 Potos flavus jupara  x x x 

 Procyon cancrivorus mão-pelada  x x x 

Mustelidae Eira barbara irara  x x x 

 Lontra longicaudis lontra  x x  

Felidae Leopardus pardalis jaguatirica x  x x 

 Herpailurus yaguarondi jaguarundi  x x x 

PERISSODACTYLA       

Tapiridae Tapirus terrestris anta  x  x 

ARTIODACTYLA       

Tayassuidae Pecari tajacu cateto x x  x 

Cervidae Mazama americana veado-mateiro x x x x 

 Mazama gouazoubira veado-pororoca x x x x 

RODENTIA       

Sciuridae Sciurus aestuans caxinganga-da-poaia x  x x 

 Sciurus spadiceus caxinganga-vermelho x x x x 

Muridae Rattus norvegicus ratazana  x x x 

 Rattus rattus rato x x x x 

Erethizontidae Coendou prehensilis ouriço  x x x 

Caviidae Galea musteleoides preá  x x x 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris capivara x x x  

Agoutidae Agouti paca paca x x x x 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae cutia-de-azara x x x x 

 Dasyprocta punctata cutia  x x x 

LAGOMORPHA       

Leporidae Sylvilagus brasiliensis candimba x x x x 
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QUADRO 5.42 - Listagem de mamíferos com ocorrência provável para a área de 
inserção do Parque Municipal de Piraputangas, segundo dados de literatura. 

Ordem 
Família 

Espécie Nome comum 

MARSUPIALIA   

Didelphidae Caluromys lanatus cuica-lanosa 

 Caluromys philander mucura chicchica 

 Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca 

 Didelphis marsupialis gambá-de-orelha-preta 

 Gracilinanus agilis catita 

 Marmosa murina gambazinho 

 Marmosops noctivagus catita-noturna 

 Philander opossum jupati 

XENARTHRA   

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira 

 Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 

Dasypodidae Cabassous unicinctus tatu-de-rabo-mole 

 Dasypus novencinctus tatu-galinha 

 Dasypus septemcinctus tatu-mirim 

 Euphractus sexcinctus tatu-peba 

PRIMATES   

Callithrichidae Callithrix melanura sauim 

Cebidae Aotus azarae macaco-adufeiro-de-azara 

 Ateles paniscus coatá-preto 

 Calicebus donacophilus boca d’água 

 Cebus apella macaco-prego 

CARNIVORA   

Canidae Chrysocyon brachyurus lobo-guará 

Canidae Cerdocyon thous lobinho 

 Lycalopex vetulus jaguapitanga 

Procyonidae Nasua nasua quati 

 Potos flavus jupara 

 Procyon cancrivorus mão-pelada 

Mustelidae Eira barbara irara 

 Galictis cuja jaratataca  

 Lontra longicaudis lontra 

Felidae Oncifelis geoffroyi gato-do-mato 

 Leopardus pardalis jaguatirica 

 Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno 

 Leopardus wiedii maracajá 

 Herpailurus yaguarondi jaguarundi 

PERISSODACTYLA   

Tapiridae Tapirus terrestris anta 

ARTIODACTYLA   

Suidae Sus scrofa porco-monteiro 

Tayassuidae Pecari tajacu cateto 

Cervidae Mazama americana veado-mateiro 

 Mazama gouazoubira veado-pororoca 
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Continuação 
Ordem 
Família 

Espécie Nome comum 

RODENTIA   

Sciuridae Sciurus aestuans caxinganga-da-poaia 

 Sciurus spadiceus caxinganga-vermelho 

Muridae Akodon cursor camundongo-do-capim 

 Nectomys squamipes rato d’água 

 Mus musculus camundongo 

 Oecomys concolor camundongo-do-mato 

 Oligoryzomys eliurus rato-do-arroz 

 Oryzomys capito  rato-do-arroz-comum 

 Rattus norvegicus ratazana 

 Rattus rattus rato 

Erethizontidae Coendou prehensilis ouriço 

Caviidae Galea musteloides preá 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris capivara 

Agoutidae Agouti paca paca 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae cutia-de-azara 

 Dasyprocta punctata cutia 

Echimyidae Carterodon sulcidens rato-cavador-de-dente-sulcado 

 Trichomys apereoides punaré 

LAGOMORPHA   

Leporidae Sylvilagus brasiliensis candimba 

 
 
Os mamíferos identificados neste estudo estão distribuídos em 8 ordens e 22 famílias. 
As ordens mais representativas em número de famílias foram Rodentia (n=8), 
Carnivora (n= 4) e Artiodactyla (n= 3) (Figura 5.11).  Considerando a riqueza de 
espécies, as famílias com maior representatividade foram Muridae (n= 8), Didelphidae 
(n= 8), Felidae (n= 5) e Dasypodidae (n= 4) (Figura 5.12). As famílias Muridae e 
Didelphidae pertencem ao grupo de pequenos mamíferos, cujo registro em campo é 
fortuito, quando não são utilizadas armadilhas para captura (tipo Sherman e 
Tomahawk). A maioria dos registros de mamíferos terrestres de pequeno porte deu-se 
por dados obtidos em literatura, contudo, durante os trabalhos de campo foram 
registradas por observação direta e entrevista as seguintes espécies pertencentes a 
estas famílias: gambá-de-orelha-branca, Didelphis albiventris; jupati, Philander 
opossum; da família Didelphidae e ratazana, Rattus norvegicus; rato, Rattus rattus, da 
família Muridae. As outras famílias de pequenos mamíferos identificados neste estudo 
e que podem ser capturados em armadilhas foram: Caviidae e Echimyidae.  
 
A maioria das espécies de mamíferos de médio e grande porte parece utilizar com 
certa freqüência todos os habitats disponíveis na área do Parque Municipal de 
Piraputangas e seu entorno, principalmente o lobinho ou cachorro-do-mato, Cerdocyon 
thous; o tatu-galinha, Dasypus novemcinctus e o tapeti, Sylvilagus brasiliensis. Outras 
se limitam aos habitats florestais contínuos e melhor estruturados, como os primatas e 
felinos. 
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FIGURA 5.11 - Número de famílias registradas para as oito ordens identificadas 
no levantamento mastofaunístico. 
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FIGURA 5.12 - Número de espécies registradas em cada 22 famílias identificadas 
no levantamento mastofaunístico. 
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Ocorrência, distribuição e aspectos biológicos de mamíferos ameaçados de 
extinção 
 
Foram identificadas 08 espécies de mamíferos consideradas ameaçadas ou quase 
ameaçadas de extinção, segundo a Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
(Machado et al., 2005) e cuja distribuição abrange a área do Parque Municipal de 
Piraputangas e a região de entorno (Quadro 5.43). Destas, três são consideradas 
quase ameaçadas e cinco vulneráveis. 
 
 
QUADRO 5.43 - Relação dos mamíferos ameaçados e quase ameaçados de 
extinção, segundo a Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (IBAMA, 
2003 & Machado et al, 2005), cuja distribuição abrange a área de inserção do 
Parque Municipal de Piraputangas.  

Ordem  
Família 

Espécie Nome comum Grau de ameaça 

XENARTHRA    

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira vulnerável 

CARNIVORA    

Canidae Chrysocyon brachyurus lobo-guará vulnerável 

Felidae Leopardus pardalis jaguatirica vulnerável 

 Leopardus tigrinus gato-do-mato vulnerável 

 Leopardus wiedii gato-maracajá vulnerável 

 Oncifelis geoffroyi gato-do-mato Quase ameaçada 

Mustelidae Lontra longicaudis lontra Quase ameaçada 

RODENTIA    

Dasyproctidae Dasyprocta azarae cutia de azara Quase ameaçada 

 
 
Dados biológicos de mamíferos ameaçados de extinção freqüentemente contribuem 
para a definição de estratégias de conservação destas espécies e dos habitats de que 
necessitam para sobreviver. Neste sentido, apresentam-se, a seguir, informações 
relativas ao modo de vida e ocorrência dos mamíferos ameaçados ou quase 
ameaçados de extinção citados para o Parque Municipal de Piraputangas e seu 
entorno. 
 
Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira): é a maior das quatro espécies de 
tamanduá existentes, podendo atingir 39kg. Distribui-se amplamente, da América 
Central a América do Sul, incluindo todo o Brasil. Utiliza uma grande variedade de 
habitats, como florestas úmidas, Cerrado, Pantanal e matas decíduas, a diferentes 
altitudes. Possui hábito solitário, noturno e/ou diurno, sendo que a atividade noturna 
predomina em ambientes quentes ou muito antropizados. Alimenta-se de térmitas e 
formigas que procura ao nível do solo. O período de gestação é de 190 dias, 
resultando no nascimento de um filhote por parto, que é carregado pela fêmea em 
suas costas por seis a nove meses. Segundo informações de terceiros, M. tridactyla é 
esporadicamente observado no entorno do Parque. Sua ocorrência foi confirmada 
mediante registro de vestígios de forragemento em cupinzeiro. Segundo Eisenberg e 
Redford (1999), esta espécie possui alimentação bastante seletiva, visitando vários 
cupinzeiros e formigueiros ao longo do trajeto de forrageamento.  
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Chrysocyon brachyurus (lobo-guará, guará): é a maior espécie de canídeo da América 
do Sul (20-23kg, 145-190cm de comprimento e 80cm de altura), ameaçada devido a 
constante expansão da fronteira agrícola e a caça predatória. Ocorre em todo o Brasil, 
habitando regiões de campos e cerrados e, apesar de menos freqüente, pode ocupar 
áreas alagadas, assim como campos de altitude situados acima de 1.500m. Possui 
hábito noturno-crepuscular, solitário e monógamo facultativo. A espécie é considerada 
onívora, com ampla dieta que varia sazonalmente. O período de gestação é de 
aproximadamente 65 dias e a prole varia de 1 a 5 filhotes, cujos cuidados ficam 
preferencialmente com a fêmea. São desmamados com 15 semanas. C. brachyurus 
possui alta capacidade de dispersão e foi espécie citada por vários membros da 
comunidade local, principalmente para a área de entorno da Morraria Grande, 
podendo ocorrer em áreas do Parque Municipal de Piraputangas.  
 
Leopardus pardalis (jaguatirica): é uma espécie de porte médio, medindo 95 a 140cm e 
pesando de 7 a 12kg, amplamente distribuída no continente americano, incluindo todo o 
território brasileiro. Ocupa um amplo espectro de habitats, que inclui florestas, áreas 
alagadas, savanas, campos graminosos e pastagens, contudo utiliza preferencialmente 
as florestas ciliares e semidecíduas. Espécie solitária, de hábito noturno-crepuscular, é 
caçada ilegalmente pelo valor de sua pelagem curta e espessa. No Pantanal foi 
observada grande atividade diurna, provavelmente devido ao ciclo de atividades das 
presas. Ainda, estudos realizados nesta região revelaram uma área de uso em torno de 
1,5km2, o que sugere uma alta densidade para a região. Em outras regiões a área de 
uso pode ser de até 12km2. Alimenta-se especialmente de aves, mamíferos de pequeno 
porte, cobras, lagartos e peixes. Gera de um a três filhotes, após 79 a 85 dias de 
gestação. Foram registrados rastros desta espécie na área de entorno do Parque. 
 
Leopardus tigrinus (gato-do-mato): é o menor gato silvestre da América do Sul, 
pesando entre 2 e 3kg, sendo que sua estrutura corporal assemelha-se a do gato 
doméstico (Felis catus). Pode ser encontrado da Costa Rica até o norte da Argentina 
e, no Brasil ocorre até o norte do Rio Grande do Sul. Encontra-se presente na maioria 
dos ecossistemas, em ambientes florestais, Cerrado, Caatinga e nas proximidades de 
áreas agrícolas adjacentes a matas. A caça ilegal tem sido a principal causa de 
redução das populações Espécie solitária, noturna, que se alimenta de pequenos 
roedores e aves. Geralmente utiliza como abrigo, troncos de árvores caídas. O período 
de gestação dura de 70 a 74 dias, sendo que as ninhadas variam de 2 a 4 filhotes. Foi 
registrada por entrevista e literatura, que indicou a presença de gatos-do-mato em 
vários pontos no entorno do Parque. 
 
Leopardus wiedii (gato-maracajá): é um dos pequenos felinos existentes na América 
do Sul, pesando entre 3 e 5kg e medindo 70 a 90cm. Ocorre desde o norte do México 
até o norte da Argentina e em todo o Brasil. A caça é uma das principais ameaças, 
juntamente com a perda de habitats florestais primários. Florestas são seu principal 
habitat, devido às adaptações da espécie à vida arborícola (os pés podem girar 1800), 
contudo pode usar áreas alteradas e matas secundárias. Possui hábito solitário e 
predominantemente noturno. Durante o dia refugia-se em ocos de árvores ou tocas de 
outros animais. Alimenta-se de pequenos mamíferos, aves e frutos e sementes em 
menor proporção. O período de gestação pode variar de 81 a 84 dias. Geralmente 
nasce um único filhote. Foi registrada por entrevista e literatura, sendo que, de fato, a 
boa conectividade e estrutura das florestas presentes no Parque e entorno favorecem 
a ocorrência desta espécie. 
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Oncifelis geoffroyi (gato-do-mato, gato-do-mato-grande): é um felino ágil e de pequeno 
porte (70 a 90cm de comprimento, pesando entre 3 e 6kg), com distribuição restrita a 
América do Sul, no Brasil a espécie é encontrada somente no sul do Rio Grande do 
Sul e na área limítrofe com a Bolívia em Mato Grosso do Sul. As principais ameaças à 
espécie são a caça e a destruição de habitats florestais. Ocorre em áreas florestadas 
do Pantanal e do Rio Grande do Sul, mas também em florestas secas, savanas e 
campos que podem atingir 3.300m de altitude. Solitário, de hábito noturno, alimenta-se 
de uma grande variedade de pequenos vertebrados. Produzem uma ninhada por ano, 
geralmente com dois ou três filhotes, após uma gestação de 70 a 76 dias. Foi 
registrada por entrevista e literatura.  
 
Lontra longicaudis (lontra): carnívoro de hábito semi-aquático possui ampla 
distribuição geográfica, ocorrendo no México, América Central e América do Sul até o 
norte da Argentina, incluindo todo o Brasil. Possui porte médio cujo peso varia de 5 a 
12kg e o comprimento em torno de 1m. Ocupam vários tipos de ambientes aquáticos, 
desde que livres de poluição química e orgânica e habitats com presença de costões 
rochosos, onde encontram abrigo. As principais ameaças são destruição do habitat e 
poluição da água.  Possuem atividade diurna e noturna, sendo geralmente solitários. O 
alimento principal é peixe, mas consomem anfíbios, moluscos, crustáceos, aves 
aquáticas e roedores. A fêmea gera de dois a quatro filhotes. A ocorrência desta 
espécie foi indicada pela comunidade local para a região do Parque de Piraputangas. 
Acredita-se que sua ocorrência seja rara em função das perturbações provocadas pelo 
uso freqüente da região para lazer, aos finais de semana.  
 
Dasyprocta azarae (cutia-de-azara): é uma das menores espécies de cutia, medindo 
cerca de 45 a 57cm e pesando de 2,4 a 3,2kg. Ocorre na América do Sul do leste dos 
Andes, Argentina, Paraguai, Bolívia ao Brasil na região sudeste e o Mato Grosso. 
Habita florestas úmidas e o Cerrado. Espécie diurna e terrestre alimenta-se de frutas, 
vegetais e de várias plantas suculentas. O período de gestação é de 104 a 120 dias. 
As ninhadas são de dois, às vezes três filhotes, que geralmente desmamam com 
cerca de 20 semanas de idade. Foi obtido registro visual desta espécie na área de 
entorno do Parque. 
 
 
Caracterização em relação aos hábitos alimentar e ambiental 
 
Foram consideradas categorias de dieta conforme o hábito alimentar das espécies, 
tendo sido definida a seguinte classificação, em função das espécies registradas na 
área de influência do empreendimento, seguindo sugestão de categorias proposta por 
Fonseca et al. (1996): 
 
- IO (insetívoro/frugívoro): espécies que se alimentam preferencialmente de 

invertebrados, mas podem, também, consumir frutos; 
- FO (frugívoro/onívoro): espécies que se alimentam preferencialmente de frutos, mas 

podem ter dieta mista com itens alimentares de origem animal e vegetal; 
- FH (frugívoro/herbívoro): espécies que se alimentam preferencialmente de frutos, 

mas podem, também, consumir folhas; 
- CA (carnívoro): espécies que se alimentam de outros vertebrados; 
- FG (frugívoro/granívoro): espécies que se alimentam preferencialmente de frutos, 

mas podem, também, consumir sementes e grãos; 
- MY (mirmecófago): espécies que se alimentam de térmitas e formigas; 
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- HG (herbívoro pastador): espécies que se alimentam de folhas, preferencialmente de 

gramíneas; 
- PS (piscívoro): espécies que se alimentam de peixes; 
- HB (herbívoro podador): espécies que se alimentam de folhas, preferencialmente de árvores e 

arbustos. 
 
Os hábitos alimentares predominantes foram: insetívoro/frugívoro (n= 14 espécies), 
frugívoro/onívoro (n= 13 espécies), frugívoro/herbívoro (n= 9) e carnívoro (n= 8) 
(Figura 5.13). Constatou-se que o hábito frugívoro foi bastante relevante, tendo sido 
verificado para 41 espécies, número que corresponde a cerca de 72% das espécies 
registradas no presente estudo. Este resultado era esperado, uma vez que 50 a 90% 
das espécies arbóreas ou arbustivas produzem frutos carnosos adaptados ao 
consumo por mamíferos (Howe & Smallwood, 1982) e a área de estudo apresenta 
com frequência, ambientes florestais contínuos e bem estruturados. O consumo de 
frutos está intrinsecamente relacionado à dispersão de sementes, processo ecológico 
essencial no sucesso da reprodução e distribuição das plantas (Chapman & Chapman, 
1995), de modo que a ausência de frugívoros implica, em última instância, em perda 
de biodiversidade florestal. 
 
 
FIGURA 5.13 - Número de espécies de mamíferos registrados na área de 
inserção do Parque Municipal de Piraputangas, por hábito alimentar. Legenda: 
FO (frugívoro/onívoro), IO (insetívoro/onívoro), PS (piscívoro), MY 
(mirmecófago), HB (herbívoro podador), CA (carnívoro), FH 
(frugívoro/herbívoro), FG (frugívoro/granívoro) e HG (herbívoro pastador). 
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Em relação ao hábito ambiental dos mamíferos registrados na área de influência do 
empreendimento, foram consideradas seis categorias baseadas na capacidade de 
locomoção das espécies no ambiente (Fonseca et al., 1996), a saber: 
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- TE (terrestre): espécies que vivem no solo; 
- AR (arborícola): espécies que vivem nas árvores; 
- SC (escansorial): espécies que passam parte do tempo nas árvores e parte no solo; 
- SF (semi-fossorial): espécies que passam parte do tempo sob o solo e parte sobre o 

solo. 
- SA (semi-aquático): espécies que passam parte do ciclo de vida ou do ciclo diurno em 

ambiente aquático; 
- FS (fossorial): espécies que habitam ou constroem túneis e galerias sob o solo. 
 
A maioria das espécies registrada (n= 27) possui hábito terrestre (Figura 5.14). Na 
seqüência os hábitos ambientais representados por maior número de espécies foram o 
escansorial (N= 14) e o arborícola (N= 11), representados por espécies que dependem de 
árvores para buscar alimento e abrigo.   
 
 
FIGURA 5.14 - Número de espécies de mamíferos registrados na área de 
inserção do Parque Municipal de Piraputangas, por hábito ambiental. Legenda: 
AR (arborícola), TE (terrestre), SA (semi-aquático), SC (escansorial) e SF (semi-
fossorial). 
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Caracterização em relação à distribuição geográfica e ambiental 
 
Foi avaliada a distribuição geográfica das espécies por bioma, tendo sido 
considerados o Cerrado (Ce), a Caatinga (Ca), a Mata Atlântica (MA), a Amazônia 
(Am), o Pantanal (Pa) e os Campos Sulinos (Cs), segundo Fonseca et al. (1996). A 
maioria das espécies distribui-se por mais de um bioma (Figura 5.15).  
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Assim como o Cerrado, o Pantanal apresenta baixos índices de endemismo para 
mamíferos, uma vez que podem partilhar elementos com biomas adjacentes, 
especialmente as formações florestais da Amazônia e da Mata Atlântica. De fato, a 
análise da distribuição geográfica demonstrou que apenas doze espécies ocorrem em 
apenas dois biomas.  
 
Verificou-se que um grande número de espécies (n= 35) ocorre em quatro ou mais 
biomas. No Pantanal, a composição específica e abundância de espécies variam 
significativamente, conforme o ciclo anual de inundações, a diversidade fitofisionômica 
e a diferença altitudinal verificada nas porções de morraria, conferindo ao bioma 
vulnerabilidade a perturbações antrópicas.  
 
Em relação a ocupação dos habitats presentes na área de estudo,  foram considerados os 
ambientes, florestal, savânico, campestre, áreas úmidas, aquático e antropizado (Figura 
5.16). A maioria das espécies depende direta ou indiretamente do ambiente florestal (n= 51) 
ou savânico (n= 42). Um número expressivo de espécies (n= 53) freqüenta áreas 
campestres e, ou ambientes antropizados, apresentando, geralmente maior plasticidade 
ambiental como é o caso da irara Eira barbara, do gambá-de-orelha-branca Didelphis 
albiventris, do quati Nasua nasua e do jupati Philander opossum. Apesar de ter sido 
verificada a ocorrência de menos espécies para os ambientes, áreas úmidas (n= 13) e 
aquático (n= 2), estes representam habitats essenciais, também, para as demais espécies 
que não vivem estritamente associadas a eles. Neste sentido, as sub-bacias dos córregos 
Piraputangas e Bolo Fofo são essenciais para manutenção da fauna local.  
 
 
FIGURA 5.15 - Número de espécies de mamíferos registrados na área de 
inserção do Parque Municipal de Piraputangas, considerando a ocorrência em 
seis biomas brasileiros. Legenda: Am (Amazônia), Ce (Cerrado), MA (Mata 
Atlântica), Ca (Caatinga), Cs (Campos Sulinos) e Pa (Pantanal). 
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FIGURA 5.16 - Número de espécies de mamíferos registrados na área do Parque 
Municipal de Piraputangas e entorno, considerando a ocorrência em seis biomas 
brasileiros. 
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Perturbações sobre as Populações Mastofaunísticas 
 
Pressão por caça 
 
Historicamente a caça sempre foi considerada uma atividade extrativista para a 
obtenção de alimento pelas populações tradicionais. Contudo, atualmente é praticada 
em grande parte do território nacional como atividade esportiva. A área do Parque 
Municipal de Piraputangas e, principalmente seu entorno não foge desta regra. 
Entrevistas com moradores locais identificaram esta prática na região, sobretudo para 
consumo de carne. 
 
Considerando que muitos mamíferos incluídos na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção têm a caça ou captura como principal ameaça, foram relacionadas as 
espécies que constam nos Anexos I e II da Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. O Anexo I 
lista as espécies em perigo de extinção cujo comércio é proibido, salvo em condições 
excepcionais, como para a pesquisa científica. O Anexo II lista as espécies em risco 
potencial de extinção, cujo comércio deve ser controlado para que não haja ameaça 
futura de extinção. A CITES possui ainda um Anexo III, que lista as espécies cujo 
comércio é regulamentado, mas o controle da exploração não sustentável ou ilegal necessita 
da cooperação de outros países. Contudo, na área de estudo não foram registradas espécies 
incluídas neste anexo.  
 
Foram identificados 16 mamíferos citados em listas da CITES, que podem ocorrer na área de 
influência direta ou indireta do empreendimento, uma vez que sua distribuição abrange aquela 
região (Quadro 5.44). Obteve-se registro percentual maior de mamíferos listados no Anexo II 
da CITES (Figura 5.17).   
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Foram consideradas quatro categorias objetivando caracterizar a pressão de caça ou 
captura que ameaça as espécies de mamíferos listadas no quadro 5.44. As categorias 
adotadas seguem sugestão de Cassis et al. (2005). A maioria das espécies (n= 13) é 
procurada como animal de estimação ou por colecionadores. Em segundo lugar, 9 espécies 
são procuradas por seu couro, garras e/ou dentes. Sofrem maior número de pressões de 
caça ou captura (n= 3) cinco espécies, todas da família Felidae. Somente o tamanduá-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) foi considerado sob ameaça de apenas uma pressão 
de caça ou captura. Parece que a caça de animais silvestres seja rara em áreas de 
propriedade das empresas locais, dada a eficiência da ação de vigilantes particulares 
 
 
QUADRO 5.44 - Relação de mamíferos incluídos na lista CITES, anexos I e II, cuja 
distribuição geográfica abrange a área do Parque Municipal de Piraputangas e 
seu entorno. Faz-se referência às principais pressões de caça e/ou captura 
verificadas para a espécie. 

Anexos 
cites Ordem 

Família 
Espécie Nome comum 

I II  

Pressão 
de caça 

e/ou 
Captura 

XENARTHRA       

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira  II  p 

PRIMATES       

Callithrichidae Callithrix melanura sauim  II  x, c 

Cebidae Aotus azarae macaco-adufeiro-de-azara  II  x, c 

 Ateles paniscus coatá-preto  II  x, c 

 Calicebus donacophilus boca d’água  II  x, c 

 Cebus apella macaco-prego  II  x, c 

CARNIVORA       

Canidae Cerdocyon thous lobinho  II  d, x 

 Chrysocyon brachyurus lobo-guará  II  d, x 

Mustelidae Lontra longicaudis lontra I   p, x 

Felidae Herpailurus yagouaraudi jaguarundi  II  d, p, x 

 Leopardus pardalis jaguatirica I   d, p, x 

 Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno I   d, p, x 

 Leopardus wiedii maracajá I   d, p, x 

 Oncifelis geoffroyi gato-do-mato I   d, p, x 

PERISSODACTYLA       

 Tapiridae Tapirus terrestris anta  II  c, p 

ARTIODACTYLA       

Tayassuidae Pecari tajacu cateto  II  c, p 

x=animal procurado como animal de estimação ou 
para colecionadores 

c = animal de interesse pela carne e/ou ossos; 

p = animal de interesse pelo couro, garras e/ou   
dentes; 

LEGENDA :   Pressão de caça e/ou captura: 

d = animal que causa danos à agricultura ou pecuária. 
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FIGURA 5.17 - Porcentagem de mamíferos listados nos Anexos I e II da CITES, 
que possuem distribuição para a área do Parque Ecológico de Piraputangas e 
seu entorno. 
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Pressão devido acidentes fatais causados por atropelamentos 
 
As espécies Cerdocyon thous (lobinho), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), 
Sylvilagus brasiliensis (tapeti) e Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) foram 
registradas vítimas de atropelamento. A maioria das carcaças foi encontrada em 
estrada pavimentada de acesso ao Parque. Foram, também, realizados registros de 
carcaças (S. brasiliensis, T. tetradactyla e D. novemcinctus) em estradas não 
pavimentadas na área de entorno do Parque. Foram registradas cinco carcaças de C. 
thous, sete carcaças de D. novemcinctus, uma carcaça de S.brasiliensis, duas 
carcaças de T. tetradactyla. A freqüência do registro de carcaças de C. thous e D. 
novemcinctus sugere maior pressão sobre estas espécies, talvez por alta densidade 
populacional. 
 
 
Pressão antrópica por uso de habitats para lazer 
 
Na região de entorno do Parque Municipal de Piraputangas existem vários balneários 
que recebem dezenas de pessoas aos finais de semana e feriados. O acesso a estes 
balneários é o mesmo para o Parque e, muitos turistas também freqüentam os limites da 
Unidade de Conservação. Os principais impactos sobre a mastofauna, decorrentes do 
uso da área para lazer são: aumento de ruídos (perturbam especialmente primatas e 
demais espécies dependentes florestais); aumento do risco de atropelamentos 
(associado ao aumento do número e freqüência de carros nas vias de acesso aos 
balneários e Parque); disposição inadequada de lixo (a ingestão de plástico e material 
metálico pode causar a morte de mamíferos). 
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Avifauna - Atributos ambientais da área pesquisada associados à avifauna 
 
- Ocorrência de espécie da fauna oficialmente ameaçada de extinção (Lista da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção, IBAMA, 2003); 
- Presença de avifauna migratória dos Hemisférios Sul e Norte (Sick, 1997; Nunes & 

Tomas, 2004) e Região Neotropical (DeGraaf & Rappole, 1995); 
- Presença de importantes habitats (formações florestais, savânicas, campestres, 

cerrado, cerradão, afloramentos rochosos e biótopo úmido ou limnícola) para a 
avifauna, ainda conservados, oferecendo locais para abrigo, alimentação, 
reprodução, nidificação e dessedentação; 

- A Borda Oeste do Pantanal Sul é considerada uma região prioritária para a 
Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal (PROBIO, MCT, MMA, CI, 
FUNATURA, UnB, F. Biodiversitas, UnB, 1999); 

- A Borda Oeste do Pantanal Sul pertence ao Bioma Cerrado e este é considerado um 
Hotspot, ou seja, uma das Regiões Biologicamente mais Ricas e Ameaçadas do 
Planeta (Mittermeier et al., 2000); 

- A Região do Pantanal está incluída na Convensão RAMSAR de Áreas Úmidas de 
Importância Internacional, principalmente para aves aquáticas. 

 
 
Metodologia 
 
Os estudos em campo para o diagnóstico da avifauna foram realizados em julho e 
dezembro de 2005, durante as estações seca e chuvosa, abrangendo áreas do Parque 
de Piraputangas, áreas de entorno e também áreas de influência indireta, seja na 
planície ou na morraria, próximo ao Parque. Além de observações em campo, foram 
consideradas informações de moradores locais e consulta a relatórios técnicos e 
literatura científica. A realização da segunda campanha em campo na estação chuvosa 
foi importante para complementar o diagnóstico avifaunístico, avaliar a distribuição de 
espécies e confirmar a ocorrência de algumas espécies.  
 
A metodologia utilizada para a caracterização da avifauna baseou-se na realização de 
transectos lineares (line transects) ao longo da área do Parque e transectos de 
varredura e ponto escuta (Bibby et al, 2000; Sutherland et al, 2004) nas áreas de 
entorno, objetivando amostrar os habitats disponíveis para a avifauna. Foram 
realizados transectos que variaram de 200m a 1000m de distância percorrida. Neste 
percurso adotou-se o método de ponto/escuta, ou seja, a cada 100m o observador 
permanecia parado por 10 minutos anotando as espécies e número de indivíduos no 
raio de 50m (Bibby et al, 2000; Sutherland et al, 2004). As localidades amostradas nas 
áreas de influência direta e indireta do Parque de Piraputangas coincidem com aquelas 
utilizadas para a amostragem da mastofauna. Foram consideradas no presente estudo 
as espécies terrestres, aquáticas, semi-aquáticas, residentes e migratórias. As aves 
são amplamente distribuídas em vários biótopos e consideradas bioindicadoras de 
qualidade ambiental.  
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Para auxiliar na identificação das espécies de aves foram utilizados binóculos Pentax 
8 x 40 e Bushnell 7 x 35, um binóculo 8 x 22 com câmera digital e lente de 400 mm 
para registros de imagens, gravador portátil com microfone direcional para o registro 
de vocalizações e bibliografias especializadas em ornitologia (Phelps & Schauensee, 
1978; Dunning, 1987; Dubs, 1992; Ridgely & Tudor, 1994; Andrade, 1997; Sick, 1997; 
Clements & Shany, 2001; Pearson & Beletsky, 2002; Souza, 2004; Antas, 2004). Para 
o registro de imagens também foi utilizada uma câmera digital Olympus Stilus 400. 
Para auxiliar os trabalhos de campo foram utilizados GPS modelos Garmim 12, Etrex e 
equipamento fotográfico digital. 
 
Em ambiente de floresta estacional semidecídua, incluindo interior e borda, foi utilizado o 
levantamento por pontos amostrais (point transects) ou pontos de escuta (Sutherland et al, 
2004) em trilhas já existentes no local. Este método permite visualizar ou gravar as 
espécies nos estratos florestais e amostrar uma grande área do habitat a ser pesquisado 
(Bibby et al, 2000). Em ambiente campestre (campo limpo e campo sujo), no entorno do 
Parque, adotou-se o método scan por transectos lineares (scan transects), ao longo de 
estradas de acesso já existentes na morraria). Os dados coletados em campo foram 
registrados em planilhas e cadernetas de monitoramento de avifauna para posterior 
análise. 
 
Objetivando complementar o diagnóstico da avifauna foram obtidas informações de 
funcionários da MCR, moradores locais e consulta a instituições de pesquisa 
(EMBRAPA, UFMS) e à literatura científica (ver bibliografia). 
 
A ordem evolutiva e taxonômica utilizada no estudo da avifauna segue Sick (1997). A 
nomenclatura popular segue também Andrade (1995). 
 
 
Composição geral da Avifauna 
 
Ambientes amostrados e avifauna associada 
 
As tipologias vegetais presentes nas áreas amostradas (no Parque e entorno) e 
espécies da avifauna, típicas e de relevância, estão descritas a seguir: 
 
- Floresta Estacional Semidecídual: tipologia vegetal de porte predominantemente 

arbóreo, presente na região da morraria, e também na planície no entorno da 
morraria. Algumas espécies de avifauna presente e mais relevante neste ambiente 
florestal: jaó Crypturellus undulatus, jacupemba Penelope superciliaris, gavião-
caracoleiro Chondrohierax uncinatus, juriti Leptotila verreauxi, maitaca-de-cabeça-
azul Pionus menstruus, papagaio-verdadeiro Amazona aestiva, surucuá Trogon 
curucui, arapaçu-verde Sittasomus griseicapillus, choca-listrada Thamnophilus 
doliatus, choca-da-mata Thamnophilus punctatus, planadeira-ruiva Casiornis rufa, 
caneleiro-preto Pachyramphus polychopterus, gralha-cinza Cyanocorax cyanomelas, 
garrinchão-do-Mato-Grosso Campylorhynchus turdinus, sabiá-laranjeira Turdus 
rufiventris, pula-pula-amarelo Basileuterus flaveolus, saíra-de-papo-preto 
Hemithraupis guira, pipira-da-taoca Eucometis penicillata, pipira-vermelha 
Ramphocelus carbo.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ  -  CORUMBÁ - MS  -  1MCRL011-1-FLO-PDA-0001 
 
PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS 
 

 
 

 107

 
- Floresta Estacional Decídua e formações savânica: tipologias vegetais de porte 

arbóreo e arbustivo, que ocorrem principalmente nas áreas de borda e no entorno 
do Parque, abrangendo áreas de influência indireta, em trecho de baixada em 
direção à planície. Espécies de avifauna mais relevante neste ambiente: ema Rhea 
americana, gavião-caboclo Heterospizias meridionalis, arara-vermelha Ara 
chloroptera, maracanã-de-colar Propyrrhura auricollis, periquito-rico 

- Aratinga aurea, príncipe-negro Nandayus nenday, anu-branco Guira guira, saci 
Tapera naevia, surucuá Trogon curucui, tucano-toco Ramphastos toco, pica-pau-
branco Melanerpes candidus, choca-boi Taraba major, papa-formiga-do-Pantanal 
Cercomacra melanaria, graveteiro-grande Phacellodomus ruber, arapaçu-do-
cerrado Lepidocolaptes angustirostris, gralha-picaça Cyanocorax chrysops, 
garrincha-de-bigode Thryothorus leucotis, canário-da-terra Sicalis flaveola, japu-
preto Psarocholius decumanus. 

- Campo limpo e campo sujo: tipologia vegetal de porte herbáceo (gramíneas) e 
arbustivo, presente na parte alta do Parque, na morraria, em altitudes mais elevadas. 
Avifauna típica encontrada nesta formação vegetal: perdiz Rhynchotus rufescens, 
urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus, quiri-quiri Falco sparverius, seriema 
Cariama cristata, sanhaço-de-fogo Piranga flava, tico-tico-do-campo Ammodramus 
humeralis, canário-do-campo Emberizoides herbicola, tico-tico-rei-vermelho 
Coryphospingus cucullatus, batuqueiro Saltator atricollis. 

- Biótopo úmido, ambiente aquático (brejos, lagoas, cursos d’água): ambiente 
presente principalmente nas áreas de baixada, na planície em direção a localidade 
Maria Coelho, e áreas alagadas próximo à BR e ao redor do Parque. Muitas espécies 
vivem associadas à vegetação alagada e ribeirinha (como no ribeirão Piraputanga). 
Espécies de avifauna mais relevante: garça-branca Casmerodius albus, garça-cinza 
Ardea cocoi, socozinho Butoridis striatus, maria-faceira Syrigma sibilatrix, colhereiro 
Platalea ajaja, tuiuiú Jabiru mycteria, tachã Chauna torquata, carão Aramus guarauna, 
saracura Aramides cajanea, jaçanã Jacana jacana,  quero-quero Vanellus chilensis, 
trinta-réis-grande Phaetusa simplex, martim-pescador-grande Ceryle torquata, martim-
pescador-verde Chloroceryle amazona, ariramba Galbula ruficauda, lavadeira 
Fluvicola albiventer, andorinha-do-rio Tachycineta albiventer, cardeal-do-banhado 
Amblyramphus holosericeus e outras. 

- Ambiente antrópico (meio rural, fazendas, vilarejos, habitações): áreas em 
processo de antropização, ocupação humana, culturas e pastagens, presente no 
entorno do Parque, como na localidade de Maria Coelho, balneários e fazendas 
vizinhas. Avifauna comum registrada neste ambiente: urubu-de-cabeça-vermelha 
(Cathartes aura), urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), gavião-carijó 
(Rupornis magnirostris), gavião-caboclo (Buteogallus meridionalis), quero-quero 
(Vanellus chilensis), corruíra (Troglodytes aedon), bem-te-vi (Pitangus 
sulphuratus), tiziu (Volatinia jacarina) e coleirinha (Sporophila). 

 
 
Composição das famílias e espécies 
 
Para as áreas de influência direta e indireta do Parque de Piraputangas foram 
registradas 44 Famílias de aves, correspondendo a 71% do total de famílias 
registradas para a Planície do Pantanal (Tubelis & Tomás). As famílias com maior 
número de espécies encontradas nas áreas de estudo foram: Emberizidae (n=33), 
Tyrannidae (n=26), Psittacidae (n=13), Formicariidae (n=8), Trochilidae (n=6), 
Ardeidae (n=6); Columbidae (n=8) e Accipitridae (n=5) (Figura 5.18). 
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Quanto à composição da avifauna nos habitats amostrados nas áreas de influência 
direta e indireta, foram registradas 72 espécies na floresta estacional semidecídua, 66 
espécies na floresta estacional decídua e formação savânica, 13 espécies no campo 
limpo e sujo, 24 espécies no ambiente aquático e 68 espécies em áreas abertas e 
antrópicas. (Figura 5.19). 
 
O Qudro 42 a apresenta uma avaliação de presença e ausência de espécies de aves 
registradas e identificadas em 10 pontos, distantes 150 m entre si, amostrados em 
transecto linear estabelecido na borda de floresta estacional semidecídua no Parque 
Piraputanga, próximo a localidade de Maria Coelho, indicando a freqüência de 
ocorrência de cada espécie na área amostral. As espécies com maior índice de 
freqüência foram: jaó Crypturellus undulatus, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, encontro 
Icterus cayanensis, sanhaço Thraupis sayaca, joão-de-barro Furnarius rufus, gavião-
carijó Rupornis magnirostris, choca Thamnophilus punctatus, guaracava Myiarchus 
ferox, sanhaço-cara-suja Tangara cayana. 
 
 
FIGURA 5.18 - Famílias de aves com maior número de espécies registradas nas 
áreas de influência direta e entorno do Parque Municipal de Piraputangas, 
Corumbá. 
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FIGURA 5.19 - Número de espécies de aves registradas nos ambientes 
amostrados nas áreas de influência direta e indireta do Parque Municipal 
Piraputangas, Corumbá, MS. 
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QUADRO 5.45 - Presença e ausência de espécies de aves registradas e 
identificadas em 10 pontos amostrados em transecto estabelecido na borda de 
floresta estacional semidecídua, na área do Parque, próximo ao ribeirão 
Piraputangas, indicando a freqüência de ocorrência de cada espécie. P = pontos 
amostrados; em branco = ausência; cinza = presença. 

Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Freqüência de 
ocorrência (%)

Crypturellus undulatus           80 

Pitangus sulphuratus           70 

Icterus cayanensis           60 

Thraupis sayaca           60 

Furnarius rufus           60 

Rupornis magnirostris           50 

Thamnophilus punctatus           40 

Myiarchus ferox           40 

Tangara cayana           40 

Elaenia flavogaster           30 

Euphonia chlorotica           30 

Camptostoma obsoletum           30 

Nemosia pileata           30 

Cyclarhis gujanensis           30 

Tyrannus melancholicus           30 

Thamnophilus punctatus           30 

Ramphocelus carbo           30 

Turdus rufiventris           30 

Turdus amaurochalinus           30 

Ramphastos toco           20 

Lepidocolaptes angustirostris           20 
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Continuação 

Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Freqüência de 
ocorrência (%)

Melanerpes candidus           20 

Coragyps atratus           20 

Pionus maximiliani           20 

Campylorhynchus turdinus           20 

Brotogeris chiriri           20 

Cyanocorax cyanomelas           20 

Cyanocorax chrysops           20 

Xiphorynchus guttatus           20 

Cathartes aura           10 

Veniliornis passerinus           10 

Paroaria capitata           10 

Saltator caerulescens           10 

Leptotila rufaxilla           10 

 
 
Riqueza de espécies de aves 
 
Para o Bioma Cerrado já foram registradas 837 espécies de aves, sendo 29 
endêmicas (Mittermeier et al., 2000). Na região do Pantanal Mato-Grossense foram 
registradas cerca de 658 espécies de aves (Mauro e Tomás, 1994). Na planície do 
Pantanal foram registradas 470 espécies, conforme importante revisão e atualização 
da listagem de espécies de aves (Tubelis e Tomás, 2002). Para as áreas de influência 
direta e indireta do Parque Municipal de Piraputangas foi registrado um total de 180 
espécies de aves. A listagem geral das espécies encontra-se no Quadro 5.46. 
 
 
Resultados - Composição da avifauna 
 
Revisão de literatura e estudos de campo 
 
O Brasil possui cerca de 1784 espécies de aves, estando em terceiro lugar do mundo 
em número de espécies de aves (CBRO, 2005). O Bioma Cerrado possui o registro de 
837 espécies de aves (Mitermeier et al, 1999). Na região do Pantanal Mato-Grossense, 
em seus 140.000 km² foram registradas cerca de 658 espécies de aves (Mauro e 
Tomás, 1994). Na planície do Pantanal foram registradas 470 espécies, conforme 
importante revisão e atualização da listagem de espécies de aves com ocorrência para a 
Planície do Pantanal (Tubelis e Tomás, 2002). Este número corresponde a 26,34% do 
total de espécies do Brasil e a 71,42% das espécies do Pantanal Mato-Grossense. Um 
importante documento produzido pela EMBRAPA Pantanal, denominado Zoneamento 
Ambiental da Borda Oeste do Pantanal, registrou no Maciço do Urucum e adjacências, o 
total de 257 espécies de aves (Silva, 2000). Este documento não menciona se parte dos 
estudos foram realizados em áreas do Parque Municipal de Piraputanga. Um relatório 
da Golder Associates, realizado em outubro de 2002, aponta 254 espécies de aves para 
o Parque Municipal de Piraputangas e sua região de inserção. Este número é elevado, 
pois a ocorrência de algumas espécies no Parque é duvidosa. Short (1975) realizou uma 
importante análise zoogeográfica da avifauna na região do Chaco, avaliando a 
distribuição de várias espécies na região de Corumbá e planície do Pantanal. 
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Para as localidades amostradas no Parque de Piraputanga e entorno, foi registrado um 
total de 180 espécies de aves, incluindo dados de campo, literatura e entrevista. Deste 
total, 162 espécies foram observadas em campo durante o diagnóstico ambiental e 18 
espécies, com potencial ocorrência na região, foram incluídas conforme literatura 
consultada (Sick, 1997; Silva, 2000; Tubelis e Tomás, 2002; Golder, 2002; Nunes e 
Tomás, 2004; Antas, 2004). O total de 180 espécies de aves corresponde a 10,08% 
das espécies registradas para o Brasil, a 21,5% das espécies registradas para o 
Bioma Cerrado e a cerca de 38,29% das espécies registradas na planície do 
Pantanal.  
 
A avifauna registrada caracteriza-se por espécies adaptadas a habitats florestais 
(floresta estacional semidecídua), como: jaó Crypturellus undulatus, jacupemba 
Penelope superciliaris, juriti Leptotila verreauxi, papagaio-verdadeiro Amazona aestiva, 
surucuá Trogon curucui, pica-pau-anão Picumnus albosquamatus, arapaçu-verde 
Sittasomus griseicapillus, choca-listrada Thamnophilus doliatus, choca-da-mata 
Thamnophilus punctatus, planadeira-ruiva Casiornis rufa, caneleiro-preto 
Pachyramphus polychopterus, gralha-cinza Cyanocorax cyanomelas, garrinchão-do-
Mato-Grosso Campylorhynchus turdinus, sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, pula-pula-
amarelo Basileuterus flaveolus, saíra-de-papo-preto Hemithraupis guira, pipira-da-
taoca Eucometis penicillata e outras espécies.  
 
No ambiente de floresta estacional decídua e formação savânica, existente na área 
de entorno, as espécies de aves típicas e que foram observadas em campo foram: 
maracanã-de-colar Propyrrhura auricollis, periquito-rico Aratinga aurea, anu-branco 
Guira guira, saci Tapera naevia, surucuá Trogon curucui, tucano-toco Ramphastos 
toco), pica-pau-branco Melanerpes candidus, choca-boi Taraba major, papa-
formiga-do-Pantanal Cercomacra melanaria, arapaçu-do-cerrado Lepidocolaptes 
angustirostris), gralha-picaça Cyanocorax chrysops, garrincha-de-bigode 
Thryothorus leucotis, canário-da-terra Sicalis flaveola e outras. 
 
Nas formações herbáceas e arbustivas (campo limpo e campo sujo) existentes em áreas 
altas da morraria, no entorno do Parque, a avifauna típica encontrada foi: perdiz 
Rhynchotus rufescens, quiri-quiri Falco sparverius, seriema Cariama cristata, andorinha-
de-casa Notiochelidon cyanoleuca, sanhaço-fogo Piranga flava, canário-do-campo 
Emberizoides herbicola, batuqueiro Saltator atricollis e azulão-do-cerrado Porphyrospiza 
caerulescens. Algumas destas espécies também forrageiam na borda da floresta 
estacional. 
 
Espécies comuns em áreas abertas e borda de mata, como sanhaço-cara-suja 
Tangara cayana, sanhaço Thraupis sayaca, sanhaço-do-coqueiro Thraupis 
palmarum, cambaxirra Troglodytes aedon e guaracava Elaenia flavogaster, estão 
adaptadas a viverem em ambientes alterados, conforme observado no entorno do 
Parque, na localidade Maria Coelho e em balneários. 
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QUADRO 5.46 - Lista geral da avifauna registrada na área do Parque de Piraputangas, área de entorno e de influência indireta, 
município de Corumbá. Tipo de registro: C = campo; L = literatura; E = entrevista. Áreas de influência do Parque: P = Áreas no 
interior ou borda; E = Área no Entorno. Abundância: C = comum (quando um ou vários indivíduos da mesma espécie foram 
observados várias vezes em vários locais); R = rara (registro de apenas um indivíduo da espécie, observado em um só dia e 
local). Categorias de fauna: A = ameaçada, E = endêmica do Brasil; M = migratório; C = cinegético; X = xerimbabo; F = 
dependente florestal. Hábito alimentar: C = carnívoro, O = onívoro, F = frugívoro, G = granívoro, I = insetívoro, N = nectarívoro. 

Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico 
e aberto 

Abundância Categorias 
de fauna 

Hábito 
alimentar 

Tinamidae (4)                       

Crypturellus undulatus Jaó C P, E x         C C, F I 

Crypturellus parvirostris Inhambu-
chororó L, E P, E x x       - C, F I 

Crypturellus tataupa Inhambu-chitã L P, E x x       - C, F I 

Rhynchotus rufescens Perdiz C P, E     x     C C I 

Rheidae (1)                       

Rhea americana Ema C P, E         x R   O 

Ardeidae (6)                       

Ardea cocoi Garça-cinza, 
baguari C E       x   C M P 

Casmerodius albus Garça-branca-
grande C E       x   C M P 

Egretta thula Garça-branca-
pequena C E       x   C M P 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira L E       x   - M I 

Butorides striatus Socozinho C E       x   C M P 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira C E       x   C   I 

Threskiornithidae (2)                       

Theristicus caudatus Curicaca C P       x   C   O 

Platalea ajaja Colhereiro C E       x   R M O 

Ciconiidae (1)                       

Jabiru mycteria Tuiuiú C E       x   C M P 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Cathartidae (3)              

Sarcoramphus papa Urubu-rei C E     x   x R   C 

Coragyps atratus Urubu-comum  C P, E     x   x C   C 

Cathartes aura 
Urubu-de-
cabeça-

vermelha 
C P, E     x   x C   C 

Anatidae (2)                       

Amazonetta brasiliensis Marrequinha L E       x   - C, M O 

Cairina moschata Pato-do-mato C E       x   R C, M O 

Anhimidae (1)                       

Chauna torquata Tachã C E       x   C   O 

Accipitridae (5)                       

Ictinia plumbea Sovi,  C E x         C M, F C 

Leptodon cayanensis Gavião-
cabeça-cinza L P, E x         - C, F C 

Chondrohierax uncinatus Caracoleiro C P, E x         R C, F C 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó C P, E x x     x C C C 

Buteogallus meridionalis Gavião-caboclo C E         x C C C 

Falconidae (5)                       

Herpetotheres 
cachinnans Acauã C P, E   x     x C C, F C 

Milvago chimachima Gavião-
carrapateiro C P, E         x C C C 

Polyborus plancus Caracará C P, E         x C C C 

Falco femoralis Falcão-de-
coleira C E         x R C C 

Falco sparverius Quiri-quiri C E     x   x C C C 

Cracidae (2)                       

Ortalis canicollis Aracuã-do-
pantanal C E x     x   C C, F F 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Penelope superciliaris Jacupemba C P, E x x       R C, F F 

Phasianidae (1)                       

Odontophorus  sp Uru C E x         R C, F O 

Aramidae (1)                       

            

Quadro 46 - Continuação            

Aramus guarauna Carão C E       x   R M O 

Rallidae (2)                       

Aramides cajanea Saracura C P, E       x   C   I 

Gallinula chloropus Frango-d’água C E       x   C M I 

Cariamidae (1)                       

Cariama cristata Seriema C P, E     x   x C   C 

Jacanidae (1)                       

Jacana jacana Jaçanã C E       x   C   I 

Charadriidae (1)                       

Vanellus chilensis Quero-quero C E         x C   I 

Laridae (1)                       

Phaetusa simplex Trinta-réis-
grande C P, E       x   R M P 

Columbidae (6)                       

Columba picazuro Pomba-trocal C P, E   x     x C C, M G 

Columba cayennensis Pomba-galega C E x x       C C, F G 

Columbina talpacoti Rolinha C P, E   x     x C C G 

Columbina picui Rolinha-branca C P, E   x     x C C G 

Scardafella squammata Fogo-apagou C P, E   x     x C C G 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu C P, E x x       C C, F G 

Psittacidae (13)                       
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Ara chloroptera Arara-vermelha C P, E   x     x R X, F F 

Propyrrhura auricollis Maracanã-de-
colar C P, E   x     x C X F 

Aratinga acuticaudata Periquitão-
testa-azul C E   x     x R X F 

Aratinga leucophthalmus Maritaca C E x       x C X, F F 

Aratinga aurea Periquito-rico C P, E   x       C X F 

Nandayus nenday Príncipe-negro C P, E   x       C X F 

Pyrrhura sp Tiriba C P, E x         R F, X F 

Myiopsitta monachus Caturrita C E   x       C X F 

            

Quadro 46 - Continuação            

Forpus xanthopterygius Tuim C E         x C X F 

Brotogeris chiriri 
Periquito-de-

encontro-
amarelo 

C P, E         x C X F 

Pionus menstruus Maitaca-de-
cabeça-azul C E x         C F, X F 

Pionus maximiliani Maitaca-verde C P, E x         C F, X F 

Amazona aestiva Papagaio-
verdadeiro C P, E x         C F, X F 

Cuculidae (4)                       

Piaya cayana Alma-de-gato C P, E x x       C F O 

Crotophaga ani Anu-preto C P, E         x C   I 

Guira guira Anu-branco C E         x C   I 

Tapera naevia Saci, sem-fim C E   x     x C   I 

Tytonidae (1)                       

Tyto alba Coruja-da-torre L, E E         x - C C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ  -  CORUMBÁ - MS  -  1MCRL011-1-FLO-PDA-0001 
 
PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS 
 

 
 

 116

Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Strigidae (1)                       

Glaucidium brasilianum Caburé L P, E x         - C, F C 

Caprimulgidae (2)                       

Nyctidromus albicollis Curiango C P, E         x C   I 

Caprimulgus sp Bacurau C E         x C   I 

Trochilidae (6)                       

Phaethornis pretrei Beija-flor-rabo-
branco C P, E x x     x -   N 

Eupetomena macroura Beija-flor-
tesoura C P, E   x     x C   N 

Chlorostilbon 
aureoventris 

Beija-flor-
besourinho L E         x -   N 

Thalurania furcata Beija-flor-de-
barriga-violeta C E x         R   N 

Hylocharis chrysura Beija-flor-
dourado C E   x       R   N 

Amazilia cf. versicolor Beija-flor-de-
peito-azul C P, E   x       R   N 

                       

Quadro 46 - Continuação            

Trogonidae (1)                      

Trogon curucui Surucuá-coroa-
azul C E x x       C F F 

Alcedinidae (2)             

Ceryle torquata 
Martim-

pescador-
grande 

C E       x   C   P 

Chloroceryle americana 
Martim-

pescador-
pequeno 

C E       x   C   P 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Momotidae (1)                       

Momotus momota Uru, juruva C P x         C F I 

Galbulidae (1)                       

Galbula ruficauda Ariramba-da-
mata C E x         C F I 

Ramphastidae (1)                       

Ramphastos toco Tucano-toco C P, E   x     x C C, X O 

Picidae (5)                       

Picumnus 
albosquamatus 

Pica-pau-anão-
escamado C P, E x x       C F I 

Piculus chrysochloros Pica-pau-
dourado C E x         R F I 

Celeus lugubris Pica-pau-louro C P, E x         R F I 

Melanerpes candidus Pica-pau-
branco C P, E   x     x C   I 

Veniliornis passerinus Pica-pau-
pequeno C E x x       R F I 

Formicariidae (8)                       

Taraba major Choró-boi C P, E x x       C F I 

Thamnophilus doliatus Choca-barrada C E   x       C F I 

Thamnophilus 
caerulescens Choca-da-mata C P, E   x       C F I 

Thamnophilus punctatus Choca-bate-
cauda C P, E x         C F I 

Herpsilochmus sp Chorozinho C P, E x x       C F I 

Formicivora rufa Formigueiro C E x x       C F I 

            

Quadro 46 - Continuação            

Cercomacra melanaria Chororó-do-
pantanal C P, E x         C F I 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Pyriglena leuconota Papa-taoca C P, E x         C F I 

Furnariidae (5)                       

Furnarius rufus João-de-barro C P, E         x C X I 

Certhiaxis cinnamomea Corruíra-do-
brejo L E      x   -   I 

Phacellodomus rufifrons João-graveto C E        x C   I 

Phacellodomus ruber Graveteiro C E  x     x C   I 

Pseudoseisura cristata Casaca-de-
couro C E  x       C   I 

Dendrocolaptidae (4)                       

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde C P, E x         C F I 

Dendrocolaptes 
picumnus 

Arapaçu-meio-
barrado C P, E x         C F I 

Xiphorhynchus guttatus 
Arapaçu-de-

garganta-
amarela 

C P, E x         C F I 

Lepidocolaptes 
angustirostris 

Arapaçu-do-
cerrado C E   x       C   I 

Tyrannidae (26)                     

Camptostoma obsoletum Risadinha C P, E   x     x C   I 

Elaenia flavogaster Guaracava C P, E   x     x C M F 

Elaenia chiriquensis Guaracava L P, E         x - M F 

Elaenia sp Guaracava C E   x       C M F 

Capsiempis flaveola Marianinha L P, E x         - F I 

Todirostrum cinereum Reloginho C P, E x x       C F I 

Tolmomyias 
sulphurescens Bico-chato C P, E x         C F I 

Pyrocephalus rubinus Príncipe, verão C E   x     x R M I 

Myiophobus fasciatus Felipe L P, E   x       -   I 

Xolmis cinerea Noivinha C E   x     x C M I 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Xolmis irupero Noivinha-
branca C E         x C M I 

Arundinicola 
leucocephala Viuvinha L E       x   -   I 

            

            

Quadro 46 - Continuação            

Colonia colonus Viuvinha L E x         - F, M I 

Machetornis rixosus Suiriri-cavaleiro C E         x C M I 

Casiornis rufa Planadeira-
ruiva C P, E x x       C F, M I 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira C P, E x x       C F I 

Myiarchus tyrannulus Irrê-de-rabo-
castanho C P, E x x       C F, M I 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi C P, E   x     x C X O 

Megarynchus pitangua Bem-te-vi-de-
bico-chato C P, E          x C M I 

Myiozetetes cayanensis 
Bem-te-

vizinho-de-asa-
ferrugem 

C E x         C M I 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-
rajado C P, E x         C M I 

Tyrannus savana Tesourinha L E   x     x - M I 

Tyrannus melancholicus Suiriri C P, E   x     x C M I 

Pachyramphus 
polychopterus Caneleiro-preto C P, E x         C F F 

Tityra cayana Anambé-branco C P, E x         C F F 

Tityra inquisitor Anambé C P x         R F F 

Pipridae (1)                       
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Pipra cf. fasciicauda Dançador-
laranja C E x         R F, X F 

Hirundinidae (5)                       

Tachycineta albiventer Andorinha-do-
rio C E       x   C   I 

Phaeoprogne tapera Andorinha-do-
campo L E   x     x - M I 

Progne chalybea Andorinha-
grande C E         x C M I 

Notiochelidon 
cyanoleuca 

Andorinha-de-
casa C P, E     x   x C M I 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-
serradora C P, E         x C M I 

Corvidae (2)                       

Cyanocorax cyanomelas Gralha-cinza C P, E x         C F, X O 

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça C P, E x x       C F, X O 

                       

Quadro 46 - Continuação            

Trogloditidae (3)            

Campylorhynchus 
turdinus 

Nicolau, 
garrinchão C P, E x x       C F I 

Thryothorus leucotis 
Garrinchão-de-

barriga-
vermelha 

C E x         C F I 

Troglodytes aedon Cambaxirra C P, E         x C   I 

Muscicapidae (4)                       

Polioptila dumicola Balança-rabo C E   x       R F I 

Turdus rufiventris Sabiá-
laranjeira C P, E x         C  X, F F 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Turdus leucomelas Sabiá-
barranqueiro C P, E x         C M, X, F F 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca C P, E x         C M, X, F F 

Mimidae (1)                       

Mimus triurus Sabiá-do-
campo C E         x R M I 

Motacillidae (1)                       

Anthus cf. lutescens Caminheiro C E     x     C M I 

Vireonidae (2)                       

Cyclarhis gujanensis Pitiguari C P, E x x       C F I 

Vireo chivi Juruviara C P, E x         C F, M I 

Emberizidae (33)                       

Basileuterus flaveolus Pula-pula-
amarelo C E x         C F I 

Basileuterus culicivorus Pula-pula C P, E x         C F I 

Coereba flaveola Cambacica C P, E         x C   N 

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-
preto C P, E x         C F, X I 

Nemosia pileata Saíra-de-boné-
preto C P, E x         C F, X F 

Eucometis penicillata Pipira-da-taoca C P, E x         C F, X F 

Tachyphonus rufus Pipira-preta L E x         - F, X F 

Ramphocelus carbo Pipira-
vermelha C P, E x x       C F, X F 

            

Quadro 46 -Continuação            

Thraupis sayaca Sanhaço-cinza C P, E   x     x C X F 

Thraupis palmarum Sanhaço-do-
coqueiro C P, E   x     x C X F 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Euphonia chlorotica Gaturamo C P, E x       x C X F 

Tangara cayana Sanhaço-cara-
suja C P, E   x     x C X, F F 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-
campo C P, E     x     C   G 

Zonotrichia capensis Tico-tico C P, E         x C X G 

Sicalis flaveola Canário-da-
terra C E         x C X G 

Emberizoides herbicola Canário-do-
campo C E     x     C   G 

Volatinia jacarina Tiziu C E         x C M, X G 

Sporophila caerulescens Coleirinha C E         x C M, X G 

Coryphospingus 
cucullatus 

Tico-tico-rei-
vermelho C P, E   x x     C X G 

Paroaria coronata Cardeal-do-sul C P, E   x     x C X G 

Paroaria capitata Cardeal-do-
pantanal C P, E   x     x C X G 

Saltator similis Trinca-ferro C P, E x         C F, X F 

Saltator coerulescens Trinca-ferro-
cinza C E x         C F, X F 

Saltator atricollis Batuqueiro C E     x     C X G 

Porphyrospiza 
caerulescens 

Azulão-do-
cerrado C E     x     R X G 

Psarocolius decumanus Japu C P, E x x       C   F 

Cacicus solitarius Japim-preto C E   x       R F F 

Icterus cayanensis Encontro C P, E x x       C F, X I 

Icterus icterus Sofrê, 
Corrupião C E   x     x C X I 

Amblyramphus 
holosericeus 

Cardeal-do-
banhado C E       x   R X I 

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto C E         x C X G 
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Continuação 
Ambientes de ocorrência 

Família e Espécie Nome comum Tipo de 
registro 

Áreas de 
influência 
do Parque 

Floresta 
Estacional 

Semi-
decídua 

Floresta  
Decídua e 
Formação 
Savânica 

Campo 
Limpo e 

Sujo 
Aquático, 

úmido 
Antrópico e 

aberto 
Abundância Categorias 

de fauna 
Hábito 

alimentar 

Molothrus badius Asa-de-telha C E         x C X G 

Molothrus bonariensis Chopim, 
gaudério C E         x C X G 
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Abundância de espécies  
 
O diagnóstico da avifauna realizado em campo nas estações seca e chuvosa mostrou 
a seguinte situação para as espécies observadas e identificadas nas áreas 
amostradas: 135 espécies foram consideradas comuns na região, ou seja, quando um 
ou vários indivíduos da mesma espécie foram observados várias vezes em vários locais; 
e 28 espécies foram consideradas raras, ou seja, quando se obteve o registro de 
apenas um indivíduo da espécie, observado em um só dia e local. Exemplo de espécies 
raras na região de inserção do Parque: ema Rhea americana, urubu-rei Sarcoramphus 
papa, caracoleiro Chondrohierax uncinatus, colhereiro Platalea ajaja, trinta-réis-grande 
Phaetusa simplex, beija-flor-dourado Hylocharis chrysura, anambé Tityra inquisitor, 
azulão-do-cerrado Porphyrospiza caerulescens e outras. 
 
Quanto às espécies dependentes de ambiente florestal (Figura 5.20), o diagnóstico da 
avifauna mostrou a ocorrência de 69 espécies neste ambiente, após as observações 
em campo, avaliação dos dados e revisão na literatura científica (Dubs, 1992; Ridgely 
& Tudor, 1994; Sick, 1997; Silva, 2000; Tubelis e Tomás, 2002; Antas, 2004). 
 
 
FIGURA 5.20 - Abundância relativa das espécies de avifauna registradas em 
campo nas áreas amostradas no Parque e seu entorno e espécies depende 
florestal. 
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Hábitos alimentares das espécies de aves 
 
Em relação ao principal hábito alimentar das aves registradas na área de inserção do 
Parque, as espécies foram distribuídas nas seguintes guildas de alimentação: 77 
espécies insetívoras, 38 frugívoras, 20 granívoras, 16 carnívoras, 13 onívoras, 8 
piscívoras e 7 nectarívoras  (Figura 5.20).   
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Caracterização das guildas de alimentação: 
 
- Insetívora: espécie que se alimenta preferencialmente de insetos; 
- Frugívora: espécie que se alimenta preferencialmente de frutos e sementes; 
- Granívora: espécie que se alimenta preferencialmente de grãos; 
- Carnívora: espécie que se alimenta preferencialmente de carne e restos de animais 

mortos; 
- Nectarívora: espécie que se alimenta preferencialmente de néctar; 
- Onívora: espécie que possui dieta mista, tanto animal quanto vegetal; 
- Piscívora: espécie que se alimenta preferencialmente de peixes. 
 
 
Espécies ameaçadas e endêmicas 
 
Não foram registradas espécies endêmicas da Planície do Pantanal (Mauro e Tomás, 
1994; Tubelis e Tomás, 2002) e nem do Brasil (Sick, 1997). A importante revisão feita 
por Tubelis e Tomás (2002) confirmou a inexistência de aves endêmicas do Pantanal. 
Na área de influência indireta do Parque é provável a ocorrência esporádica da arara-
azul-grande Anodorhynchus hyacinthinus, considerada vulnerável pelo IBAMA, 
conforme distribuição geográfica da espécie no Pantanal e relato de moradores antigos 
na região. 
 
 
FIGURA 5.21 - Número de espécies em relação aos hábitos alimentares da 
avifauna registrada na área do Parque de Piraputanga e seu entorno. 
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Espécies migratórias ou que realizam deslocamentos sazonais 
 
Anualmente o Brasil recebe a visita de milhares de aves que realizam movimentos 
sazonais da América do Norte para a América do Sul e vice-versa (Sick, 1983; DeGraaf 
& Rappole, 1995). As espécies migrantes vêm ao Brasil à procura de locais de 
invernada, onde encontram farta alimentação, locais para abrigo temporário e descanso 
reprodutivo (Andrade, 1997). No período de inverno, a baixa oferta de recursos 
alimentares aliada a fatores endógenos, induz a migração de várias espécies dos 
Hemisférios Norte e Sul aos sítios de alimentação ou áreas de invernada em países 
vizinhos (Sick, 1997; Nunes e Tomás, 2004). 
 
As aves migratórias são subdivididas em três grupos: as do Hemisfério Norte, do 
Hemisfério Sul e Neotropicais. As que vêm do Hemisfério Norte são consideradas as 
grandes migrantes, visto que cruzam hemisférios. Elas entram no Brasil principalmente 
pela costa Atlântica e Amazônia, atravessando a região do Brasil Central (Goiás e DF) 
e região do Mato Grosso, através do Pantanal, até alcançarem o sul do continente, em 
direção à Patagônia (Sick, 1983 e 1997). No Brasil são conhecidas 172 espécies de 
aves migratórias de grandes distâncias, entre os Hemisférios Norte e Sul 
(IBAMA/CEMAVE, 2005). 
 
Nunes e Tomás (2004) realizaram importante revisão sobre as aves migratórias 
ocorrentes no Pantanal, onde foram listadas 133 espécies distribuídas em 32 
famílias. Na região das Morrarias e adjacências ao Maciço do Urucum, incluindo o 
Parque e seu entorno, foram registradas 40 (30,07%) espécie que realizam 
movimentos migratórios no Pantanal. Destas, 33 (24,81%) foram observadas em 
campo e 7 (5,26%) foram incluídas conforme dados de literatura (Nunes e Tomás, 
2004; IBAMA/CEMAVE, 2005). Seis espécies foram registradas na área do Parque. 
As famílias mais abundantes foram Tyrannidae, Ardeidae e Hirundinidae.  
 
 
QUADRO 5.47 - Lista de algumas espécies de aves migratórias de curta ou longa 
distância, em nível regional (no Pantanal), no Brasil, proveniente do Hemisfério 
Norte ou do Hemisfério Sul, que foram observadas durante os trabalhos de 
campo. Tipo de migrante: R = regional; Br = Brasil; N = norte; S = sul. 
Localidade: P = área do Parque de Piraputanga e borda; E = área de entorno. 

Nome comum Nome científico Tipo de migrante Localidade do 
registro 

Garça-cinza Ardea cocoi R, Br E 

Graça-branca-grande Casmerodius albus R, Br E 

Socozinho Butorides striatus R E 

Colhereiro Platalea ajaja R, Br E 

Tuiuiu Jabiru mycteria R, Br E 

Carão Aramus guarauna R P 

Trinta-réis-grande Phaetusa simplex R P, E 

Pomba-trocal Columba picazuro R E 

Guaracava Elaenia flavogaster R P, E 

Príncipe Pyrocephalus rubinus S E 

Noivinha Xolmis cinerea R E 

Noivinha-branca Xolmis irupero R, S E 

Lavadeira Fluvicola albiventer R E 

Planadeira-ruiva Casiornis rufa R P, E 
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Continuação 

Nome comum Nome científico Tipo de migrante Localidade do 
registro 

Bem-te-vizinho Myiozetetes cayanensis R E 

Suiriri Tyrannus melancholicus Br, N P, E 

Andorinha-grande Progne chalybea Br E 

Andorionha-pequena Notiochelidon cyanoleuca Br E 

Sabiá-barranqueiro Turdus leucomelas R E 

Sabiá-poca Turdus amaurochalinus R P, E 

Sabiá-do-campo Mimus triurus R E 

Coleirinha Sporophila caerulescens R E 

 
 
Herpetofauna 
 
O presente relatório visa à apresentação dos resultados obtidos no estudo de 
inventário das espécies herpetofaunísticas da área do Parque Municipal de 
Piraputangas e seu entorno no Município de Corumbá. Adicionalmente são fornecidas 
propostas de ações ambientais com a finalidade de minimizar os impactos que incide 
sobre tais organismos. 
 
O processo de erradicação ou alteração de biomas tem, atualmente, contribuído para 
o desaparecimento de espécies especialistas e/ou endêmicas e o favorecimento de 
espécies ruderais - favorecidas pela atividade do homem - ou generalistas. Este 
fenômeno culmina na diminuição da biodiversidade devido à elevada taxa de extinção 
de espécies que se tem observado ultimamente (Woodruff 2001). Este processo tem 
sido observado também para populações de anfíbios ao redor de todo o mundo 
(Duellman e Trueb, 1986) 
 
Apesar de sua diversidade de espécies não ser particularmente elevada e da raridade 
de endemismos, a região é notável pela concentração e abundância de organismos 
(Swartz, 2000). A exemplo, são conhecidos cerca de 41 espepécies de anfíbios e 177 
de répteis para a região. (Médri e Mourão, 2004).  
 
Anfíbios e répteis constituem grupos importantes, atuando como presa ou predadores, 
na dinâmica das comunidades naturais. Desta forma os impactos sobre esses grupos 
de vertebrados teriam implicações no funcionamento dessas comunidades. 
Adicionalmente, é sabido que os anfíbios e répteis possuem um valor agregado. Sabe-
se que em algumas localidades a população humana utiliza espécies de répteis e 
anfíbios como fonte de proteína na dieta. As toxinas encontradas na pele dos anfíbios 
recentemente, têm chamado a atenção da indústria farmacêutica visando seu uso na 
produção de medicamentos. Um outro fator importante seria o uso desses animais 
como indicadores de qualidade ambiental (Silvano, 1999).  Deste modo, é fundamental 
que medidas de conservação e manejo destes grupos sejam tomadas, principalmente 
em ambientes impactáveis, uma vez que os danos gerados sobre a herpetofauna 
podem significar a perda de informações importantes, além de gerar impacto nas 
comunidades bióticas. 
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Metodologia  
 
As amostragens para o levantamento da herpetofauna foram realizadas durante os 
períodos de 26/08/2005 a 01/09/2005 e 13 a 27/01/2006. Estas datas correspondem 
as campanhas para inventariamento da herpetofauna para estudo de impacto 
ambiental referentes ao projeto MCRL-A-002. 
 
Para a amostragem da herpetofauna foram determinados cinco pontos de coleta 
distribuídos ao longo da área do Parque. A escolha destes pontos deveu-se 
principalmente à potencialidade de ocorrência de espécimes herpetofaunísticos ao 
longo da área e também pela acessibilidade aos locais. 
 
O registro da ocorrência de espécies de répteis foi realizado no período diurno e 
noturno através da procura ativa em cada ponto de amostragem (em terra e/ou corpos 
d’água) e também do método de amostragens de estrada percorrendo-se as vias de 
acesso em uma velocidade média de 30 km/h (“road sampling”) (Fitch, 1987). 
Encontros fortuitos com os exemplares foram considerados para o registro de 
espécies. Especificamente para o registro de anfíbios foram feitas excursões noturnas 
a campo sendo a ocorrência dos animais obtida por meio de procura ativa, zoofonia 
(identificação das espécies através das vocalizações emitidas pelos machos), 
visualizações e captura manual de exemplares. No período diurno, poças, alagados e 
corpos d’água foram averiguados para a coleta e observação de girinos.  
 
É sabido que existem outros métodos para a o levantamento de herpetofauna; 
destacando-se a instalação de armadilhas de queda (Brasileiro et al. 2005) e a 
execução de quadrantes (Rocha et al. 2000).  Entretanto essas metodologias exigem 
um corpo técnico maior ou períodos maiores de amostragens (ex: ao longo de um ano) 
o que dificulta a aplicação em trabalhos de curto prazo. 
 
 
Caracterização Ambiental dos Pontos Amostrados 
 
Foram determinados cinco pontos de amostragens, procurando-se cobrir a maior 
extensão possível de áreas com potencialidade de ocorrência de espécies 
herpetofaunísticas nas áreas diretamente afetada e de influência do empreendimento. 
Estes pontos foram caracterizados como: 
 
 
P1 (UTM: 440012 / 7868200): Porção de corpo d’água (córrego Piraputangas) com 
vegetação marginal em razoável estado. 
 
P2 (UTM: 436640 / 7868698): Corpo d’água de pouca vazão nas proximidades de uma 
benfeitoria, com vegetação ciliar descaracterizada. Nas proximidades encontra-se uma 
porção de floresta estacional semidecidual na encosta do morro.  
 
P3 (UTM: 438129 / 7868851): Área de pasto sujo com afloramento rochoso próximo a 
benfeitoria. É encontrada uma pequena criação de gado neste ponto.  
 
P4 (UTM: 439616 / 7867641): Porção de borda de fragmento de mata constituinte do 
Parque Piraputangas. 
 
P5 (UTM: 435391 / 787148): Este ponto constitui uma área de mata ciliar próximo aos 
limites do Parque Piraputangas. 
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Diagnose  
 
Registrou-se um total de nove espécies de anfíbios e três de répteis para a área 
estudada por meio de observação direta, e/ou visualização. 
 
De forma geral a herpetofauna é composta por espécies de ampla distribuição em 
território brasileiro como o caso dos anfíbios  B schneideri; D. minutus; Epipedobates 
pictus; L. labyrinthicus e  S. fuscovarius (Frost, 2006).  Sendo que algumas dessas 
espécies podem ser associadas à ambientes alterados (Ávila e Ferreira, 2005). Este 
resultado é indício de que a atividade antrópica ao longo da área do Parque Municipal 
de Piraputangas e em seus arredores no passado recente e na atualidade, tem 
implicado na diminuição da biodiversidade daquela comunidade biológica. Entretanto é 
necessário um estudo complementar com a aplicação de metodologias específicas, 
como a colocação de armadilhas de quedas e a execução de “plots” para se avaliar 
com maior acurácia a composição da herpetofauna da área estudada.  
 
Adicionalmente, pode-se atribuir um forte efeito climático nos resultados aqui 
apresentados uma vez que as chuvas constituem um o fator que possui grande 
importância na determinação da atividade das espécies herpetofaunísticas (e.g. 
Duellman e Trueb, 1986, Pombal, 1997, Galdino et al, 2003, Ávila e Ferreira 2004). Os  
períodos em que as amostragens foram realizadas correspondem a meados da 
estação seca e início da estação chuvosa (fora da época das cheias).  
 
Embora os resultados denotem um estado alterado para o Parque, sua importância 
advém do fato dela estar situada nos limites da área indicada como de prioridade 
extremamente alta para a conservação, utilização sustentável e repartição de 
benefícios da biodiversidade brasileira (Ministério do Meio Ambiente, 2004). Esta 
região é denominada Borda Oeste do Pantanal B sob código CP-538, sendo indicada 
a medida de manejo (Ministério do Meio Ambiente, 2004). 
 
De um modo geral a tipologia vegetal encontrada na área favorece a ocorrência de 
uma herpetofauna rica principalmente em função do gradiente de altitude, ressaltando 
a importância de melhor se conhecer, de um modo geral, a composição de sua fauna 
e flora. 
 
Os quadros e as fotos a seguir enumeram e ilustram as espécies encontradas na área 
do Parque Municipal de Piraputangas. 
 
 
QUADRO 5.48 - Lista geral da herpetofauna registrada na área do Parque de 
Piraputangas, área de entorno e de influência indireta, município de Corumbá. 

Anfíbios  
Família Espécie Nome Vulgar Registro Ponto(s) 

Bufonidae Bufo schneideri Sapo V 3, 17 

Dendrobatidae Epipedobates pictus - V/AE - 

Dendropsophus minutus Perereca V/Voc 3 

Hypsiboas punctatus - V/Voc 3 

H. raniceps Sapo-ferreiro V 3, 17 Hylidae 

Scinax fuscovarius Perereca-de-
banheiro V 4 

Leptodactylus 
labrynthicus - V 3 

Leptodactylidae 
Leptodactylus chaquensis - V 3 

Microhylidae Elachistocleis ovalis - Voc 17 
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Continuação 
Répteis 

Família Espécie Nome Vulgar Registro Ponto(s) 

Anguidae Ophiodes sp. Cobra-de-Vidro AE 17 

Colubridae Philodryas olfersii - AE - 

Viperidae Bothrops sp. Jararaca AE 17 
Legenda: 
Voc = Indivíduos em atividade de vocalização; 
V = Indivíduos visualizados; 
AE = Amostragem de estrada. 
 
 

 
Foto 5 -Visão Do Ponto 2 Lago Permanente Formado Pelo Barramento De 
Corpo D’água 
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Foto 6- exemplar de leptodactylus labyrinthicus observado em área nas 
proximidades do parque piraputangas, corumbá, ms. 

 
 

 
Foto 7 - Exemplar De Hypsiboas Punctatus Observado Em Área Nas 
Proximidades Do Parque Piraputangas, Corumbá, Ms 
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Foto 8 - indivíduo de bufo schneideri observado em área nas proximidades 
do parque piraputangas, corumbá, ms. 
 
 

 
Foto 9 - exemplar de hypsiboas raniceps encontrado 
na região do parqu e piraputangas, corumbá, ms. 
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5.3.2.2 - Vegetação 
 
Introdução 
 
Esta seção do presente documento fará um apanhado geral acerca da vegetação do 
Parque Municipal de Piraputangas e de seu entorno imediato. Para tal intento, foram 
levantados dados na bibliografia para os padrões fitogeográficos da região e do 
próprio Parque e seu entorno (Rizzini, 1979; Silva, 2000, Damasceno Jr., 2005, etc). 
Também foram utilizados como dados secundários os estudos de impacto ambiental 
desenvolvidos pela Brandt Meio Ambiente no entorno imediato do Parque, mas que 
constituem um arcabouço científico para embasar esta parte deste documento. 
 
As informações disponíveis a respeito das ecorregiões do Pantanal são escassas e 
um maior número de publicações a respeito são necessárias para um maior 
esclarecimento das fitofisionomias e das dinâmicas ecológicas presentes no bioma. No 
entanto, vários trabalhos se mostraram especialmente úteis ao desenvolvimento do 
presente estudo, pois atualmente há profissionais dedicados em conhecer e 
disponibilizar o conhecimento adquirido em anos de estudo. Os autores que 
contribuíram grandemente sobre a compreensão das ecorregiões do Pantanal foram 
Pott & Pott (1994), Adâmoli (1995), Pott et al. (1997), Silva et al. (1998), Pott & Pott 
(2000), Pott et al. (2000), Silva et al. (2000), Damasceno-Junior (2005), Salis et al. 
(2004). 
 
Cita-se aqui, dentre os estudos sobre a flora e fitofisionomias da região, o trabalho de 
Damasceno Júnior et al. (2005), conduzido por pesquisadores da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, da Embrapa-CNPGC, Campo Grande, 
da Royal Botanic Gardens, Kew e Royal Botanic Garden, Endiburgo que produziram 
um documento preliminar sobre a vegetação da Morraria de Santa Cruz, Damasceno-
Júnior (2005), que em sua tese de doutoramento, produziu informações sobre a 
florística e fitossociologia do Maciço do Urucum e Pott & Pott (1994), essenciais para a 
correta identificação das espécies vegetais encontradas em trabalho de campo. 
 
 
Caracterização fitogeográfica da região 
 
A região oeste do Pantanal brasileiro é caracterizada pela ocorrência de unidades de 
paisagem que se repetem ao longo do rio Paraguai. Essas unidades são compostas 
por morros de relevo residual como a morraria do Urucum e do Amolar, sendo 
ladeados por grandes lagos, que regionalmente são conhecidos como baías, e pela 
planície de inundação (Ab’Saber 1988). Nesses morros existem vários tipos de 
vegetação associados aos diferentes tipos de solo, relevo, hidrografia e outros fatores 
ambientais como os cerrados (sensu lato), florestas estacionais semidecíduas e 
decíduas, vegetação de bancada laterítica e matas de galeria (Prance & Schaler 1982, 
Bortolotto et al. 1999, Pott et al. 2000) 
. 
As florestas estacionais ocupam grande parte desses morros, sobretudo na morraria 
do Urucum e do Conselho no município de Corumbá e ainda, em parte da morraria do 
Amolar. Essas florestas formam um continuum com a região da Chiquitania na Bolívia, 
que possui uma das maiores áreas contínuas de floresta estacional decídua na 
América do Sul. Essa área florestal se estende pelas províncias de Ñuflo de Chávez, 
Velasco, Chiquitos, Cordillera, Gérman Busch e Angel Sandoval (Jardim et al. 2003). 
Ocorrem lado a lado com áreas de cerrado em altitudes que variam de 300 a 1200 m 
(Killen et al. 1993), em padrão semelhante às florestas decíduas que ocorrem no Brasil 
Central (Ratter et al. 1978). 
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Essas formações são importantes fontes de espécies para as áreas de floresta 
estacional que ocorrem na planície pantaneira sob forma de capões e cordilheiras que 
se configuram como ilhas florestais em meio à planície de inundação (Damasceno-
Junior et al. 1999).  
 
Steininger et al. (2001) num estudo em matas secas da Bolívia relataram que a região 
sofreu, nos últimos anos, o processo de desmatamento mais rápido e intenso que se 
tem registro no mundo dentre os desmatamentos monitorados por satélite. No lado 
brasileiro, Pott et al. (2000) estimaram, para a morraria do Urucum e adjacências não 
inundáveis, um total de 47% de áreas alteradas para agricultura, pecuária e 
mineração. Nessas áreas, esses autores estimam cerca de 30.800 ha de floresta 
estacional decídua e 27.000 ha de Floresta estacional semidecídua remanescentes. A 
região está sob forte pressão antrópica para abertura de novas áreas para agricultura 
e extração de minério de ferro. 
 
Nessa região os morros se elevam desde a calha do rio Paraguai, a 80 m de altitude, 
até 1065 m, que é o ponto mais alto localizado no morro Santa Cruz. Esses, por 
apresentarem áreas conservadas, se constituem em boa oportunidade para o estudo 
desses gradientes. 
 
As variações altitudinais trazem consigo alterações de condições ambientais que vão 
influenciar na distribuição e estrutura da vegetação, e nos padrões de riqueza das 
espécies. Segundo Richter (2000) as regiões montanhosas tropicais são mais ricas em 
espécies em virtude de que encontram o máximo número de faixas altitudinais 
possíveis. Isso ocorre graças à maior amplitude de variação das faixas de temperatura 
e umidade, quando comparadas a áreas temperadas. Além disso, os morros de baixa 
elevação, em regiões tropicais, como os da região do Urucum, em geral, apresentam 
compressão das faixas altitudinais (efeito massenerhebung) fazendo com que a 
existam várias faixas de vegetação em um pequeno espaço (Grubb 1977). 
 
DAMASCENO JR. (2005) argumenta que a borda oeste do Pantanal brasileiro é 
constituída por um conjunto de morros que funcionam como barreira natural para as 
áreas de inundação que ocorrem ao longo da calha do rio Paraguai. As principais 
unidades são a morraria de Coimbra ao Sul de Corumbá; o planalto residual do 
Urucum, localizado próximo às áreas urbanas de Corumbá e Ladário (MS) e o planalto 
residual do Amolar, localizado ao norte desses municípios. No planalto residual do 
Urucum se localizam os pontos mais altos do Estado de Mato Grosso do Sul. Nessa 
área, existe uma grande riqueza de ambientes com áreas florestais indo desde a calha 
do rio Paraguai situada na planície de inundação a 80 m até cerca de 800 m de 
altitude, onde predominam as florestas estacionais decíduas e semidecíduas 
(Bortolotto et al. 1999; Pott et al. 2000).  
 
Sendo assim, o Parque Municipal de Piraputangas e seu entorno são uma área de 
grande relevância para a conservação da biodiversidade da Borda Oeste do Pantanal 
que, como já foi colocado no item 5.2.3 deste documento, constitui local determinado 
como de altíssima prioridade para conservação. 
 
 
Tipologias Vegetacionais do Parque Municipal de Piraputangas e seu entorno 
 
Formações campestres: Campo Limpo e Campo sujo 
 
São formações consideradas subtipologias do cerrado, também denominadas 
cerrados de altitude (Harley, 1995). Estas formações acontecem em Solos Litólicos, 
Cambissolos ou Plintossolos Pétricos (Fabrandt, 1996; Sano & Almeida, 1998). 
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No campo limpo não há presença de árvores, é um estrato tipicamente herbáceo e 
com raros arbustos. O campo sujo é um estrato exclusivamente herbáceo-arbustivo e 
por vezes há indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas do Cerrado. 
 
A espécie Trachypogon spicatus (capim felpudo) está presente em toda a extensão 
dos campos, sendo a mais freqüente espécie da cobertura graminosa. É planta clímax 
que aumenta sua população em terrenos conservados, típica de áreas de maior 
altitude pelos cerrados de todo o Brasil. Os arbustos mais freqüentes são Aiouea 
trinervis (canela), Qualea cryptantha (pau-terra) e Styrax ferrugineus (benjoim), estes 
bem conspícuos nos cerrados brasileiros (Foto 10). A altura média das espécies 
herbáceas está entre 30-40 cm e a média de altura dos arbustos é pouco maior que 60 
cm. 
 
Há uma certa distinção à nível de espécies nos campos (Campos Limpos e Sujos). 
Nos morros com mais altitude, com maior ocorrência de névoa, com campos mais 
limpos, ocorrem espécies de Bulbostylis paradoxa (cabeça de nego) e nas regiões de 
menor altitude, menos enevoadas Eryngium pristis (língua de tucano - Foto 11). 
 
 

   
Foto 10 - Campos Com Predomínio De Trachipogon Spicatus (Capim 
Felpudo) E Arbustivas-Arbóreas Esparças 
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Foto 11 - Eryngium Pristis (Língua De Tucano), Em Meio A Campos Sujo 

 
 
Esta vegetação que está nos topos das morrarias é bastante diferenciada, fisionômica 
e floristicamente, de todo o restante do Pantanal, pois este é formado em sua maioria 
por formações savânicas e formações florestais variadas, em geral influenciadas pelo 
regime hídrico de flutuações sazonais. Não se vê pela região ambiente tendo 
gramíneas como formação dominante em função da altitude e do tipo de solo. Devido 
à estas características únicas, acredita-se que devem ser feitos esforços no sentido de 
preservar os topos da morrarias e a sua cobertura vegetacional. Além disso, devido à 
sua singularidade, pode ter havido especializações na morraria de Santa Cruz, 
gerando endemismos e outras particularidades, levando a crer que mais estudos são 
recomendados para o local e que devem ser feitos esforços no sentido de preservar os 
topos da morraria e a sua cobertura vegetacional.  
 
 
Relíquia sobre Bancada Laterítica 
 
 Em condições muito adversas, de solos extremamente rasos, ocorrem pre-
dominantemente plantas herbáceas, xerófitas, xeromorfas, espinhosas, sendo prin-
cipalmente Bromeliáceas, Deuterochonia meziana gravateirinho, e Cactáceas de 
pequeno porte e também do tipo candelabro. Também ocorrem ervas como a rediviva 
Selaginella e anuais como Microchloa indica. Árvores e arbustos são raros, 
eventualmente crescendo sobre manchas de solo menos raso. Nessas lajes ocorrem 
espécies endêmicas como Gomphrena centrota, Amarantácea. 
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Apesar dessas áreas não terem serventia para agricultura e nem aptidão para 
pastagem, muitos proprietários queimam e desmatam os poucos arbustos e árvores, 
na esperança de "limpar e melhorar" a pastagem, prática que não traz benefício 
algum, pois nessas condições de solo raso somente essas plantas espinhosas 
adaptadas e algumas invasoras (p. ex., capim-vermelho = Rhynchelytrum repens) 
conseguem crescer. Assim, por serem áreas de ocorrência com espécies endêmicas e 
sítios arqueológicos, recomenda-se que sejam preservadas, devendo os proprietários 
serem esclarecidos quanto à inadequação da utilização dessas áreas. 
 
Estes ambientes, de acordo com os estudos prévios desenvolvidos por Golder (2002), 
há uma grande incidência de sítios arqueológicos, sendo que houve relatos de 
moradores locais da identificação de um destes sítios, o que indica a necessidade de 
estudos complementares nestes ambientes. Não foi encontrado na literatura nem um 
estudo específico acerca da vegetação destes ambientes.  
 
 
Cerrado 
 
O Cerrado está localizado basicamente no Planalto Central do Brasil, abrangendo 
cerca de 1,5 a 2 milhões de Km2, ou aproximadamente 20% da superfície do País 
(Rizzini, 1997), sendo o segundo maior bioma do país em área, apenas superado pela 
Floresta Amazônica. Abrange como área contínua os estados de Goiás, Tocantins e o 
Distrito Federal, parte dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo e também ocorre em áreas 
disjuntas ao norte nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul, em 
pequenas “ilhas” no Paraná (Eiten,1994). 
 
Caracteriza-se por árvores baixas, inclinadas, tortuosas com ramificações irregulares e 
retorcidas e geralmente com evidências de queimadas. A cobertura arbórea abrange 
cerca de 50% desta, e possui altura média de 3 a 8m (Foto 12). Na área de estudo a 
ocorrência da fitofisionomia está restrita a pequenas faixas de espessuras variáveis, 
mostrando os subtipos do cerrado stricto sensu, campo cerrado, cerrado típico e 
cerrado denso, de cima para baixo.  
 
O cerrado típico é um subtipo de vegetação arbórea-arbustiva, apresenta cobertura 
árvores de 20% a 50% na região e a altura das árvores e arbustos é de 1,5-5 m em 
geral. Tem basicamente as mesmas espécies encontradas nas formações campestres 
acima, mas com maior porte e adensamento. As espécies também se repetem nas 
outras tipologias de cerrado. São bastante freqüentes os arbustos e arbóreas: 
Lafoensia pacari (pacari), Qualea parviflora, Q. grandiflora (ambas: pau-terra), Davilla 
elliptica (sambaibinha, lixeirinha), Styrax ferrugineus (laranjinha-do-campo), Aiouea 
trinervis (canelinha), Byrsonima intermédia, B. coccolobifolia (ambas: murici), 
Stryphnodendron obovatum (barbatimão), Plathymenia reticulata (vinhático), 
Erythroxylum suberosum (cocão), entre outras. 
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Formações florestais 
 
Cerradão 
 
É uma formação florestal com aspectos xeromórficos. Caracteriza-se pela presença de 
espécies que ocorrem no cerrado típico e também por espécies de mata. Segundo 
Sano & Almeida (1998): “fitofisionomicamente é uma floresta, mas floristicamente é 
mais similar aos cerrados”. Apresenta dossel contínuo e cobertura arbórea oscilando 
entre 50% e 90%, proporcionando boas condições para o crescimento de estratos 
arbustivos e herbáceos de subosque (segundo os mesmos autores). 
 
 

 
Foto 12 - formação típica de campo cerrado (primeiro plano). Cerrado strito 
sensu inicia-se em seguida. 

 
 
Na região, também contribui para que a luminosidade chegue ao solo, a localização do 
cerradão, sempre presente nas médias encostas, região de declividade pronunciada. 
Algumas das grandes árvores ocorrentes, como Qualea cryptantha (pau-terra) e 
Blepharocayix salicifolius (murta), são arbustos e pequenas árvores na vegetação de 
campo sujo e cerrado respectivamente, mas há espécies que não estavam presentes 
em nenhuma das duas formações anteriores, como Protium heptaphylum (almécega), 
Pouteria torta (laranjinha), Coussarea hidrangeaefolia (marmelinho). A altura do dossel 
é geralmente 9-15m aproximadamente, com ocasionais indivíduos mais altos. 
 
O solo apresenta-se coberto por uma grossa camada de serrapilheira, sobre a qual 
cresce um estrato herbáceo formado principalmente por Adiantum spp (avenca) e 
espécies da família Marantaceae. O cerradão aqui apresenta uma boa gama de 
espécies epífitas, diferindo do que ocorre com a maioria dos cerradões brasileiros 
(Sano & Almeida, 1998). 
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Floresta Estacional Semidecidual Submontana 
 
A Floresta Estacional Semidecidual tem seu conceito ecológico relacionado à 
presença de duas estações bem demarcadas, uma chuvosa e outra seca. A 
caducifolia ocorre na época seca, onde cerca de 20 a 50% de suas árvores perdem as 
folhas (IBGE, 1993; Veloso et al., 1991). Estas florestas têm sido estudadas 
amplamente, principalmente no sudeste do Brasil por vários autores. 
 
Na área de mina há presença conspícua de Protium heptaphylum (almécega), 
Pouteria torta (laranjinha), Coussarea hidrangeaefolia (marmelinho), Guapira areolata 
(pau-de-lepra) e Nectandra cissiflora (canela), em porções mais elevadas. Estas 
mesmas espécies também ocorrem nas porções medianas, mas a presença da 
palmeira Attalea phalerata (acuri) e das leguminosas Albizia niopoides (angico preto), 
Samanea saman (faveiro), Anadenanthera colubrina (angico branco) e Acacia 
polyphylla (Angiquinho, espinheiro), além de plantas de outras famílias como Tabebuia 
impetiginosa (ipê roxo) e Ceiba pubiflora (embiruçu) e se tornam mais evidentes (Foto 
13 e 14). 
 
Segundo Damasceno Jr. (2005), a área mais próxima à base da morraria (a 400 m de 
altitude) é área de transição com uma intensa substituição de espécies, onde cerca de 
58% das espécies não ultrapassa de 400 para 200 m e 62% não ultrapassa de 400 
para 600 m. 
 
Na base das morrarias já se pode notar a influência da Floresta Estacional Decidual 
próxima, pois suas espécies características como Acacia polyphyla (espinheiro), estão  
presentes (mesmo que em pequeno número de indivíduos). Esta presença é 
característica de um “efeito de resgate”, onde as espécies que não são típicas de um 
dado ambiente permanecem na zona de transição apenas por existirem condições 
favoráveis bem próximas (segundo o mesmo autor supracitado). 
 
O solo apresenta-se coberto por camada de serrapilheira, sobre a qual cresce um 
estrato herbáceo formado principalmente por Adiantum spp (avenca) e espécies da 
família Marantaceae.  
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Foto 13 - interior de floresta semidecídua, com 
árvores de maior porte que cerradão acima (em 
primeira plano, nectandra cissiflora - canela). 

 
 

 
Foto 14 - mata semidecídua nos flancos da morraria. 
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Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (mata ciliar) 
 
Regionalmente, essa fitofisionomia pode ser reconhecida como mata de galeria ou 
mata ciliar. Caracteriza-se como formação florestal ribeirinha que ocupa as 
acumulações fluviais quaternárias, com estrutura semelhante à da floresta ciliar de 
outros rios, diferindo apenas floristicamente, porque aparecem vicariantes da 
Amazônia Ocidental. Assim, suas principais características florísticas variam de acordo 
com a posição geográfica, apesar do gênero Erythrina demarcar tipicamente essa 
formação. Também são freqüentes os ingás (Inga spp.). 
 
Numa mata próxima a um córrego no Morro São Domingos, Guarea guidonea 
(caiarana), {Protium heptaphyllum (almécega) e Pouteria torta foram as espécies mais 
importantes (Pott et Al., 1990), não apresentando nenhuma espécie principal comum 
com outras sete áreas de mata ciliar na Bacia do Alto Paraguai estudadas 
(Nascimento & Cunha, 1989; Oliveira Filho, 1989; Silva et Al., 1989; Cunha, 1990; Pott 
et Al., 1997), porque essas incluem grande variedade de formações ribeirinhas (áreas 
inundáveis, nascentes, etc.), associada à variedade de relevos e às influências 
fitoecológicas.  
 
 
Floresta Estacional Decidual Submontana 
 
Esse tipo de vegetação está de acordo com o clima (estação chuvosa seguida de 
longo período biologicamente seco) e o solo (solos de natureza calcária). Ocorre na 
forma de disjunções florestais, apresentando estrato dominante arbóreo caducifólio, 
com mais de 50% dos indivíduos despidos de folhagem no período seco. Essa região 
fitoecológica não apresenta grandes áreas contínuas, preferindo solos formados por 
rochas carbonatadas. 
 
Damasceno Júnior (2005), descreve que base da morraria do Urucum a Floresta 
Estacional Decidual já pode ser percebida devido a presença, mesmo em pequeno 
número, de sua espécies características como Acacia polyphyla (espinheiro). 
 
As espécies mais comuns desta tipologia (Floresta Estacional Decidual) são, 
Anadenanthera colubrina, Myracrodruon urundeuva, Tabebuia impetiginosa, 
Pseudobombax marginatum, Sapindus saponaria, Albizia saman, Acacia farnesiana, 
Maclura tinctoria, Jacaratia corumbensis, entre outras.  
 
De acordo com Silva (2000) ocorre em relevo denudacional de planície e colina, com 
declividades até 2%, entre 10% e 20% e acima de 40%. Sobre esse relevo a 
vegetação localiza-se nas imediações da estação ferroviária de Albuquerque, entre a 
BR-262 e a RFFSA, e também a oeste da RFFSA, entre o Rio Verde e o Córrego 
Piraputangas, nas imediações da estação ferroviária de Maria Coelho, com altitudes 
de 90 a 150 m. Ocorrem ainda áreas com relevo denudacional estrutural, colinas de 
calcários da Formação Bocaina, declividade entre 20% e 40% e acima de 40%, com 
grau de dissecação fraco a moderado, respectivamente. Localizando-se a sudoeste da 
cidade de Corumbá sobre os morros calcários do assentamento Tamarineiro I, Morro 
da Pimenta, da Bandeira, da Bocaina, e também as morrarias a oeste da Pedreira do 
Cimento Itaú próximo à BR-262, com altitudes de 150 a 550 m. Outra parte localiza-se 
a sudeste da área e recobre as morrarias de Mato Grande, Albuquerque, Santa Maria, 
Zanetti e Pelada, com altitudes de 150 a 600 m. 
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Esta é a tipologia que recobre a maior parte da extensão do Parque Municipal de 
Piraputangas, os quais ocorrem em estágios de “capoeira” e “capoeirinha“, 
apresentando portanto estádio secundário de regeneração. Sendo assim, tais 
comunidades encontram-se extremamnete depauperadas e pressionadas pelo 
extrativismo seletivo de madeira, com freqüentes cortes e desbastes clandestinos, 
bem como queimadas, por cobrirem setores com relevo mais suave e, por isto, de 
mais fácil acesso (Golder Associates, 2002). 
 
 
Relação entre a vegetação do entorno e Parque 
 
De acordo com o relatório de viabilidade feito pela Golder Associates, os ambientes 
que compõe a parte do entorno da área do Parque apresentam grande riqueza 
ecológica, de forma que poderão interagir positivamente com a área efetiva do Parque. 
 
Estas áreas são as que correspondem às encostas das morrarias adjacentes ao 
Parque, podendo destacar-se a Morraria Santa Cruz, onde se encontra o ecossistema 
mais preservado da região. Esta área apresenta um mosaico com as tipologias 
supracitadas. Por serem terrenos com declividade natural, estas Florestas Estacionais 
tanto de encosta como as porções ciliares, encontram-se muito bem conservadas e 
em estádio sucessional relativamente avançado, o que lhe confere uma capacidade 
suporte de manutenção de biodiversidade maiores, quando comparada com as 
formações vegetais do Parque, as quais se encontram intensamente depauperadas. 
 
Assim sendo, é este ecossistema que dá sustentação para a fauna silvestre da área 
do Parque que, no período seco, a Floresta Estacional Decidual perde suas folhas. 
Assim,a conectividade da vegetação da área do Parque com as formações vegetais 
bem conservadas de seu entorno é que confere a riqueza fauníatica para a área do 
Parque propriamente dita, diante de eventos sazonais de colonização e dispersão das 
populações em busca de alimento e abrigo. 
 
 
5.4 -  Breve caracterização dos impactos e riscos ambientais 

atuantes sobre a área do Parque 
 
A área do Parque Municipal de Piraputangas não tem parcelas de terra pertencentes a 
particulares. Fruto de desapropriação do INCRA na década de 1980, cujo processo de 
assentamento foi abortado, a área hoje foi tranferida para o IBAMA, que 
posteriormente delegará a mesma ao município de Corumbá. Esta, como já é sabido, 
terá  responsabilidade de efetivar e gerenciar a preservação local. 
 
O relatório prévio de viabilidade de criação da Unidade, bem como a equipe da Brandt 
Meio Ambiente constataram a utilização de porções localizadas dentro da área 
designada para o Parque, assim como uso de recursos hídricos, conforme será  
detalhado nesta seção do documento. 
 
Uma das áreas que apresenta uso conflitante é a própria cabeceira do córrego 
Piraputangas. Apenas sua cabeceira está inserida dentro da área do Parque. Esta 
cabeceira faz limite com as terras do Sítio Paraíso de São Benedito, cuja cerca da 
propriedade foi estendida sobre a cabeceira, passando a coincidir com a estrada de 
acesso a Mineração Corumbaemse Reunida (MCR). A atual localização desta cerca 
contraria a base cartográfica do INCRA, segundo o relatório prévio da GOLDER 
ASSOCIATES, que indica que pelo menos parte desrta cabeceira estaria inserida no 
Parque. 
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Esta cabeceira encontra-se em bom estado de conservação e assim foi constatado 
pela equipe da Brandt Meio Ambiente em visita de campo as esta área. Encontra-se 
afastada do referido sítio e com cobertura vegetal adequada, enquadrando-se na lei Nº 
4.771 de 04/09/1965. A única constatação são interferências locais com a finalidade 
de realizar captações que derivam desta área. 
 
O ponto onde se localiza esta nascente coincide com o fundo de uma formação 
morfológica em anfiteatro onde se dá a confluência de fluxos de uma extensa área de 
drenagem responsável pela captação de águas pluviais no período chuvoso. 
Apresenta uma alta vazão na época chuvosa e tem dimensões de 100 metros de 
extensão por 150 de largura. 
 
A água desta nascente corre, em maior volume, para seu curso natural, passando 
pelas propriedades Balneário Iracema e Clube Lago Azul. Segundo informações 
obtidas nas propriedades particulares deste entorno imediato, parte da vazão natural é 
desviada de seu curso natural para o abastecimento de caixas d´água, sendo o 
excedente desviado para o encanamento que forma a bica da estrada que abastece 
os caminhões-pipa da MCR.  
 
A água que cai na referida bica da estrada forma um curso artificial que corre em 
frente a um acampamento de trabalhadores rurais sem-terra, fora da área do Parque. 
No passado recente, a área efetiva do Parque já foi ocupada pelo grupo de 
trabalhadores rurais sem-terra que atualmente se encontram às margens na Unidade 
de Conservação, a qual dá acesso a MCR. Isto constitui em risco eminente para 
unidade, pois há a possibilidade de invasão da área pára utilização de recursos 
naturais como madeira, caça, coleta de frutos, etc, bem como o risco eminente de 
incêndio. Esta ocupação foi realizada em uma fazenda que congrega as terras que 
formam o Parque, onde pode se observar uma sede pequena abandonada, já 
parcialmente destruída. 
 
Esta antiga é atravessada por um dos antigos córregos que cortam o Parque, o qual 
não recebe nenhuma denominação específica. Na época do levantamento feito pela 
equipe da Golder, constatou-se que o leito deste córrego encontrava-se 
completamente seco, sendo que foi observado no mesmo um conjunto de quatro 
mangueiras as quais realizavam captação de água a montante, com finalidade de 
abastecimento a jusante. Estas captações caracterizam bem a forma de uso do 
recurso hídrico local, oq eu vem de encontro com os objetivos inerentesa a Unidade de 
consetvação, bem como interferem na dinâmica natural do córrego em questão. 
 
Outro córrego da área do Parque utilizado pela população é o São Domingos. Grupos 
ligados à realização de rituias de Candomblé faziam o uso do refreido córrego e 
estavam peocupados com a provável criação da Unidade de Conservação na área 
destinada. 
 
A área utilizada por este grupo ficava próxima aos limites da área do Parque, em um 
ponto das margens do córrego São Domingo, e encontrava-se bastante degradada, 
sem cobertura vegetal e suja por garrafas de vidro e restos de vela e comida. De 
acordo com moradores locais, três ônibus ali estacionavam com seguidores da religião 
todo domingo para a realização da cerimônia. 
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Porém, o prefeito de Corumbá, em 2005, através da assinatura do decreto 399/2005, 
desmembrou a área do Parque Municipal de Piraputangas, para atender os adeptos 
das cerca de 40 tendas de Candomblé Umbanda. A decisão foi tomada para garantir a 
liberdade de culto, como também em respeito às tradições religiosas e suas 
manifestações. 
 
A decisão foi tomada após uma visita ao local feita pelo secretário de Meio Ambiente,  
acompanhado de representantes das duas religiões, e parecer da Advocacia Geral do 
Município. O Parque foi criado em 2003 e há décadas, o Córrego São Domingos, 
localizado dentro da área, é utilizado para rituais religiosos. 
 
Outras formas de uso também são encontradas na área do Parque. Segundo um 
relatório do IBAMA, há vários indícios de exploração madeireira na área, o que 
promove a degradação do ecossistema local.  
 
Ainda se encontra nas imediações da área do Parque de Piraputangas o areeiro de 
Romão Chaim Assef, que ao que tudo indica tem sua atividade avançando sobre os 
limites da área do Parque.   
 
A presença da linha ferroviária nos limites do Parque confere ao mesmo risco indireto 
pois a mesma facilita o acesso à área, bem como é fonte ruído intermitente o que pode 
perturbar a fauna local. Igualmente impactantes são as estradas de acesso à 
amorraria Santa Cruz que recortam o Parque que gera aporte de finos, advindos de 
mineração. 
 
Outrossim, há em desenvolvimento, no entorno da área do Piraputangas, um conjunto 
de atividades ligados à mineração de grande porte. Entre elas uma área industrial de 
beneficiamento, pertencente à MMX e outras áreas de lavra ligadas à MCR. Há 
também ponto de embarque ferroviário de minério próximo. Projetado estão uma 
correia trasnportadora que ficará a mais de 285m de distância do Parque, mas que 
passa próximo. O conjunto dessas atividades está ligado a severos métodos de 
controle ambiental e somente entram em operação após concessão dos órgãos 
ambientais estaduais e federais ligados à área. Os impactos potenciais dessas 
atividades encontram-se registrados em EIA / RIMA’s e podem ser significativos em 
alguns aspectos referentes ao Parque de Piraputangas. Este, no entanto, demontra 
ser um importante reduto de preservação e educação em meio às atividades 
antrópicas citadas, sendo de fundamental importância o convívio sustentável entre as 
atividades humanas e a preservação do meio ambiente.   
 
O quadro a seguir resume as atividades conflitantes e seus possívesis impactos ao 
Parque, bem como a biodiversidade e os ecossistemas que o mesmo abarcam. 
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QUADRO 5.49 - Usos conflitantes e seus impactos. 
Usos Conseqüências negativas 

Invasões 

- promoção de atitudes hostis contra as estruturas físicas 
do Parque; 
- utilização de práticas de manejo incompatíveis com a 
idéia de manejo do Parque; 
- foco de incêndios; 
- animais domésticos de comportamento incompatível 
com a fauna nativa; 
- risco de contaminações com óleos, graxas e restos 
orgânicos, levados às drenagens naturais; 
- atração de novos invasores; 

Corte clandestino de lenha por terceiros 

- depauperação florestal; 
- abertura de trilhas para penetração; 
- riscos de incêndio durante as operações  de corte 
(marmita); 
- caça de animais silvestres durante as operações de 
corte; 

Caça e extração de frutos 

- depauperação da biodiversidade na área; 
- riscos de incêndios; 
- a extração unilateral de frutos pode comprometer a 
reprodução das espécies extraídas; 

Mineração de areia e areião 

- geração de focos erosivos; 
- assoreamento de drenagens naturais; 
- desmatamento; 
- a retirada da camada superior do solo torna a 
regeneração florestal irreversível; 

Linha ferroviária 

- facilitação de acesso ao interior da área; 
- foco de incêndios; 
- fonte intermitente de ruídos; 
- riscos ocasionais de contaminação por óleos e graxas; 

Terreiro para cultos afro-religiosos em área lindeira 

- despejo de lixo e resíduos não degradáveis; 
- poluição orgânica e física do córrego; 
- desmatamento; 
- foco de incêndio; 

Fazendas 

- disseminação de espécies exóticas de gramíneas 
(braquiária); 
- foco de incêndio; 
- caça por parte de animais domésticos associados à 
fazenda; 
- abertura de trilhas; 
- poluição do solo e lençol freático por óleos, graxas e 
dejetos orgânicos; 

Principal estrada de acesso da Morraria Santa Cruz 

- aporte de finos carreados pela drenagem da estrada, 
além da característica natural de carreamentos de finos 
na região; 
- concentração de deflúvio superficial; 
- dispersão de poeiras; 

Tomada d´água de caminhões pipa a montante do 
Parque 

- geração de turbidez e assoreamento do córrego nas 
proximidades da futura sede do Piraputangas. 

Mineração e industrialização no entorno imediato 

- geração de turbidez e assoreamento de drenos 
naturais; 
- poluição do ar e particulados sólidos suspensos; 
- ruído e afetamento dos ecossistemas de entorno. 
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6 -  ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS APLICÁVEIS AO 
PARQUE MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS E PLANO DE 
MANEJO 

 
 
6.1 - Aspectos legais do Parque 
 
O Parque Municipal de Piraputangas, também denominado de Parque Natural de 
Piarputangas, foi criado pelo Decreto no 078 de 22.05.2003, em terras do município de 
Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O Parque possui aproximadamente 1.300 ha de 
área e trata-se de uma Unidade de Conservação de uso indireto, conforme descrito no 
Art. 3o da Lei 9985 de 18 de julho de 2000 que institui o SNUC - Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. 
 
Até pouco tempo atrás, a legislação referentes às diferentes categorias de Unidades 
de Conservação encontrava-se dispersa em vários documentos legais. Embora 
continuem válidos ou tenham sido atualizados. Sabe-se hoje que o principal dispositivo 
legal sobre o assunto é a Lei que institui o SNUC citada no parágrafo anterior. 
 
E justamente esta Lei que serve sustentação para a discussão da Unidade de 
Conservação a ser criada em atendimento a condicionante do IBAMA para a 
renovação da Licença da MCR. 
 
Até 1967, a legislação federal havia regulamentado apenas 4 categorias de Unidades 
de Conservação - Parque Nacional, Parque de Caça, Reserva Biológica e as Florestas 
Sociais, além de estabelecer áreas de preservação permanente. 
 
A relativamente recente Resolução CONAMA 011/87 passou a considerar a existência 
de onze categorias de Unidade de Conservação, estando as atuais categorias listadas 
em seu Capítulo III, artigos 8o e 14o. a lei contém, também, disciplinamento das varias 
categorias, complementado a legislação própria de cada uma delas. 
 
Algumas das categorias da Unidade de Conservação então foram enquadradas como 
de uso direto (Área de Relevante Interesse Ecológico, Jardim Zoológico, Jardim 
Botânico, Horto Florestal a Área de Proteção Ambiental), enquanto as demais o foram 
como uso indireto (Estação Ecológica, Reserva Biológica e Parque Nacional). 
 
A existência de todas estas categorias de Unidade de Conservação amplia os 
objetivos propostos por Pádua et all. (1982), principalmente no que diz respeito à 
participação da iniciativa privada, junto ao poder publico, na busca dos objetivos 
básicos de conservação do meio ambiente. 
 
Os objetivos de uma Unidade de Conservação visam desde a preservação dos 
ecossistemas existentes até a utilização dos disciplinada dos recursos naturais, 
passando pela manutenção do patrimônio genético das espécies, comunidades ou 
populações presentes nestes ecossistemas. Em conseqüência, são várias as 
categorias de manejos existentes, cada uma delas procurando assegurar que o 
objetivo proposto, quando da criação da Unidade de Conservação, seja atendido. 
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O artigo 11o da lei conhecida como SNUC prevê que o Parque Nacional, enquadrado 
como Unidade de Proteção Integral pelo artigo 8o, quando criado pelo poder público 
municipal, será denominado Parque Natural Municipal, sem que seja relevado seu 
objetivo básico, qual seja, a “preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica”. Tal categoria de unidade deverá, ainda, 
possibilitar a “realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com natureza e de 
turismo ecológico”. 
 
Ainda no mesmo artigo 11o, será previsto: que as terras da Unidade sejam de posse e 
domínio público, devendo ter sido desapropriadas; e que a visitação pública seja 
sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo, às normas 
estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela administração e àquelas previstas em 
regulamentos. 
 
No caso de Unidade de Conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao previsto no artigo 
17o de decreto 4.340, de 22/08/2002, e com competência que inclua aquelas 
especificadas no mesmo decreto, pode ser designado como conselho da Unidade de 
Conservação. 
 
Embora a criação de uma Unidade de Conservação seja prerrogativa do poder 
constituído, a legislação vigente estabelece como “pré-requisito para o licenciamento 
de obras de grande porte, a implantação de uma categoria de Unidade de 
Conservação de uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica (Unidade de 
Proteção Integral), a critério do órgão licenciador e ouvido o empreendedor”. 
 
A exigência acima mencionada encontrava-se expressa na Resolução CONAMA 02/96 
e na Lei Federal 9.985, em seu art. 36o, que foi regulamentada pelo decreto no 4.340, 
de 22/08/2002. Este decreto-lei, em seu artigo 31o estabelece que os recursos 
previstos anteriormente serão fixados gradualmente, a partir de meio por cento dos 
custos previstos para a implantação do empreendimento. 
 
No caso da área em estudo, denominada Piraputangas, as terras já são do poder 
público uma vez que pertencem ao INCRA, estando em processo de transferência 
para o IBAMA, conforme será melhor explicado nos capítulos a frente. Após a criação 
da Unidade de Conservação, até que ocorram a elaboração e a aprovação do Plano 
de Manejo da Unidade, que deve acontecer de acordo com o que vier a dispor a lei 
(conforme Decreto 4.340), devem ser formalizadas e implementadas ações de 
proteção e fiscalização para a área. 
 
A realização de uma Consulta Pública para definição de localização e limites, 
conforme previsto no Capítulo IV do SNUC, é um processo superado uma vez que a 
referida área, em processo de transferência entre órgãos da área federal, já foi 
desapropriada e já tem seus limites definidos, embora estes tenham sido 
estabelecidos pelo INCRA, para fins de assentamento de famílias e não para 
implantação de Unidade de Conservação. Exceção a isto se daria no da ampliação de 
limites. Neste caso, a consulta Pública pode vir a ser necessária pois envolveria a 
desapropriação ou compra de terras. 
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Há que ressaltar que a Lei 9.985 estabelece em seu artigo 6o, Parágrafo único que 
“podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do CONAMA, unidades de 
conservação estaduais e municipais que concebidas para atender peculiaridades 
regionais e locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser 
satisfatoriamente atendidos por categoria prevista nesta Lei e cujas características 
permitam, em relação e estas, uma clara distinção”. 
 
 
6.2 - Histórico da área 
 
As terras de Piraputangas já apresentam um histórico de preservação. Esta área 
incorporava uma gleba de terras maior que, em atendimento a pressões sociais, foi 
desapropriada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, na 
década de 80, com o fim de assentar famílias agricultores “sem-terras”. Após a 
desapropriação, um grupo de pessoas interessadas na preservação local entrou com 
uma Ação Civil Pública Ambiental, visando impedir os assentamentos que seriam 
levados a efeito pelo INCRA e pelo Estado do Mato Grasso do Sul. Para alcançar tal 
objetivo a ação alegou, entre outras, o baixo potencial agrícola das terras para o fim de 
reforma agrícola e o alto potencial ecológico da mesma, o qual deveria ser preservado, 
assim como o pequeno número de famílias que seriam beneficiadas pela área - 
apenas duas, de acordo o EIA/RIMA realizado para a Fazenda Piraputangas. Tal 
processo culminou em sentença, decretada em 08 de agosto de 1990, deferindo a 
preservação da área e conseqüentemente o embargo do processo de assentamento, 
conforme registrado nos autos de no 1171/89-I. o trecho a seguir produzido dos autos 
do processo, nos traz a decisão judicial que resultou no embargo do processo de 
assentamento na gleba de terras de Piraputangas: 
 

“2 - Decisão: Assim sendo, julgo, em parte, procedente esta Ação, para 
declarar vedada aos assentamentos de agricultores e interditada a 
qualquer atividade explorativa a localidade denominada Piraputangas, 
localizada no Município de Corumbá - MS, limitada pelos paralelos 
19o13´e19o17´ de latitude sul e pelos meridianos 57o31´ e 57o38´de 
longitude oeste de Greenwich; e confrontando-se ao norte com 
remanescentes da Fazenda de Piraputangas; ao sul com a E.F.N.O.B, 
Anete Sabatel, José de Oliveira, Martins Rodrigues e CODESUL; a 
leste pelo Córrego Piraputangas; a oeste pela E.F.N.O.B e Ramão 
Assef; e compreendida no seguinte perímetro (conforme Escritura de 
Desapropriação Amigável de fls. 278/281:...” 
 

A decisão judicial também deixou a cargo do INCRA a responsabilidade pela 
restauração máxima possível dos ecossistemas ali molestados e impôs-lhe o encargo 
de preservar integralmente o sítio como reserva ecológica. Naquela ocasião, as terras 
já pertenciam ao INCRA que, sabidamente, não se trata de órgão governamental com 
função de gerir áreas de preservação, fato que resultou no relativo abandono da área 
pela falta de uma política de intervenção local, de forma a efetivar sua proteção. 
Desde então a área ficou sujeita a apropriações indevidas por parte de propriedades 
particulares (casas, sítios, balneários), a extração irregular de madeiras e ao uso de 
seus recursos hídricos. 
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Recentemente, buscando efetivar a proteção da área de Piraputangas, o INCRA 
buscou uma parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA. No entanto, a área de Piraputangas é muito pequena 
(1.300 ha) se comparada às reservas administradas pelo IBAMA, tendo uma alta 
relação custo/benefício de sua administração. Buscando-se uma solução alternativa 
de proteção da mesma, as terras estão sendo transferidas ao IBAMA - órgão que 
analisará a viabilidade de proteção da área, porém a responsabilidade de sua gestão 
será delegada ao Município, para criação de um Parque Municipal.  
 
Neste contexto, foi solicitado à MCR, em atendimento a uma condicionante ambiental 
de sua Licença de Operação 007/92, um estudo técnico de diagnostico e de 
verificação de viabilidade ambiental de transformação da área em área de Unidade de 
Conservação.  
 
A referida área foi indicada pela promotora que, conhecendo o histórico do 
Piraputangas, sua situação fundiária e sua aptidão de uso, buscou a oportunidade 
para somar esforços e promover a efetiva proteção da área, evitando, desta forma, 
ações predatórias como as que vêm nela ocorrendo. 
 
 
6.3 - Limites e extensão  
 
A área de Piraputangas, com seus 1.300 hectares, localiza-se no sopé das Morrarias 
de Santa Cruz e de São Domingos, a sul da Morraria de Urucum, estando inserida nos 
limites municipais de Corumbá. 
 
A área situa-se a, aproximadamente, 25 km da área urbana de Corumbá, 
considerando sua porção norte, percorridos pela via rodoviária BR - 262, que liga os 
Municípios de Corumbá e Campo Grande. 
 
A área de Piraputangas apresenta um formato em planta semelhante ao de um “L” - 
ficando um dos eixos orientados no sentido norte-sul e outro orientado no sentido 
leste-oeste (Desenhos 01, 02, 03 e 04 anexos). O eixo norte sul fica compreendido 
entre a linha férrea da E.F.N.O.B (R.F.F.S.A), por onde é realizado o escoamento do 
minério da região aos seus portos de destino, e o sopé da Morraria de Santa Cruz. 
Abrange uma topografia de transição caracterizada pela ocorrência de baixas 
vertentes, situadas a planície inundável do pantanal e o sopé das morrarias. O eixo 
norte-sul é caracterizado pela ocorrência de uma topografia mais plana, ocupando 
áreas um pouco mais afastadas do sopé das morrarias - representadas pela Morraria 
de São Domingos, mas dentro do mesmo ecossistema de transição entre a planície 
inundável e as morrarias. 
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Segundo a Escritura de Desapropriação Amigável de fls. 278/281, a are a de 
Piraputangas está compreendida no seguinte perímetro: 
 

“...partindo do P1, situado junto à faixa de domínio, margem direita, da 
E.F.N.O.B da R.F.F.S./A, no sentido Miranda-Corumbá, de 
coordenadas UTM: E=432500,00 e N=7.874.480,00, referidas, 
respectivamente, ao Meridiano Central de 57oWGr e ao Equador; deste, 
segue por linhas secas, confrontando com terras da Fazenda 
Piraputangas (Remanescente), do Grupo Chamma, com os seguintes 
azimutes verdadeiros e distâncias: 77o24´ e 2.039m, até o P2; 231o09´ 
e 1.156m, até o P3; 156o17´ e 3.381m, até o P4; 223o57´ e 965m, até o 
P5; 190o33´ e 519m, até o P6; 196o09´ e 593m até o P7; 117o17´ e 
720m, até o P8; 187o58´ e 505m, até o P9; 69o38´ e 1.732m, até o P10; 
84o39´ e 3.646m, até o P11; 165o58´ e 248m, até o P12, situado na 
margem direita do córrego, a jusante, com a distância de 620m, até o 
P13; deste, segue por linhas secas, confrontando com terras do 
Balneário Lago Azul, com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: 313o32´ e 138m, até o P14; 285o15´ e 114m, até o P15; 
228o22´ e 120m até o P16; 164o03´ e 218m, até o P17; situado na 
margem direita do Córrego Piraputangas; deste segue pela margem 
direita do Córrego Piraputangas, à jusante, com distância de 370m, até 
o P18, situado na divisa com terras de Bichara Metram; deste, segue 
por linhas secas, confrontando com terras de Bichara Metram; com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 296o34´ e 805, até o P19; 
220o36´ e 227m, e até o P20; situado na divisa da CODESUL, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 281o23´ e 194m, até o 
P21; 235o04´ e 1.275m, até o P22; situado na divisa com terras de 
Martins Rodrigues; com os seguintes azimutes verdadeiros 298o265´ e 
620m, até o P23; 226o20´e 152m, até o P24; situado na divisa com 
José H. Oliveira, deste segue por linha seca confrontando com terras 
de Jose´H. Oliveira, com azimute de 296o56´ e 684m, até o P25; 
situado na divisa com terras de Anete O. Sabatel, deste, segue por 
linhas secas, confrontando com terras de Ante O. Sabatel, com sos 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 15o43´ e 332m, até o P26; 
297o04´ e 505m, até o P27; 310o04´ e 412m, até o P28; 232o35´ e 
107m, até o P29; 134o28´ e 771m, até o P30; 275o07´ e 673m, até o 
P31; 184o10´ e 481m, até o P32; situado junto a faixa de domínio da 
E.F.N.O.B (R.F.F.S.A), margem direita, no sentido Miranda-Corumbá, 
deste segue pela faixa de domínio da E.F.N.O.B (R.F.F.S.A), margem 
direita, no sentido Miranda-Corumbá, com a distância de 3.480m, até o 
P33, situado na divisa com terras de Romão Chain Assef, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 78o41´ e 357m, até o P34; 
01o58´ e 580m, até o P35; 52o29´ e 353m, até o P36; 06o43´e 257m, até 
o P37; 259o07´ e 265m, até o P38; 264o24´ e 512m, até o P39; situado 
junto à faixa de domínio da E.F.F.O.B (R.F.F.S.A), margem direita, no 
sentido Miranda-Corumbá; deste segue pela faixa de domínio 
supracitada, margem direita, no sentido Miranda-Corumbá, com a 
distância de 4.100m, até o P1, ponto inicial da presente descrição”. 

 
A seguir apresenta-se a descrição do limite da área de Piraputangas e de suas áreas 
limítrofes: 
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A partir da extremidade mais NW, inicia-se o ponto P1 de coordenada 
432337 E e 7874309 N no limite com a E.F.N.O.B., segue em direção 
NE por 23305m, em terras da Fazenda Piraputangas (remanescente), 
do Grupo Chamma, até sai extremidade mais NE no P2; inflete 153o em 
direção SW por 1.512m até o ponto P3; segue em direção SE e ângulo 
de 78o  por 3.260m até o ponto P4; segue em direção SW e ângulo de 
77o por 990m, passando pelo Córrego São Domingos até o ponto P5; 
inflete novamente 32o em direção S até o ponto P6 por 1.090,; daí 
inflete em direção SE e ângulo de 74o por 735m até o ponto P7; inflete 
em direção SW e ângulo de 68o percorrendo 470m até o ponto P8; 
deste segue para SE infletindo em 93o e passando pelo Córrego sem 
denominação 1 até o ponto P9, daí inflete 98o para N percorrendo 140m 
até o ponto P10, segue para NE por 295m, infletindo 77o até o ponto 
P11, próximo ao Córrego sem denominação 2, inflete 14o em direção S, 
seguindo para NE no limite da propriedade do Sr. Alberto Batista, Sr. 
Nereu Rodrigues dos Santos e Sr. Marcelo Cristiano Pardo, por 3.160m 
até o ponto P12; inflete 30o para NE por 445m até o ponto P13 na 
estrada de acesso a MCR; a partir deste ponto segue em direção ao 
Balneário Lago Azul, propriedade do Cube Lago Azul, infletindo 110o SE 
até o ponto P14, próximo ao Córrego Piraputangas, inflete 42o SW por 
190m até o ponto P15; de coordenadas 439.911 e 7.868.364; a partir do 
ponto P15 segue acompanhando o Córrego Piraputangas infletindo 67o 
por 130m até o ponto P16, 41o SW por 180m até o ponto P17, 18o SW 
por 184m até o ponto P18 no limite da propriedade do Balneário Lago 
Azul, continua seguindo por este limite até o ponto P24; inflete 95o em 
direção SW até o ponto P25; inflete 30o para S, seguindo em direção 
SW por 250m até o ponto P26; inflete 91o para NW até o ponto P27 
percorrendo 896m e da propriedade do Sr. Benedito; inflete 92o para SW 
por 290m até o ponto P28; inflete 89o para NW por 192m até o ponto 
P29; inflete 64o em direção SW por 1.340m até o ponto P30 na 
extremidade NE da propriedade do Sr. Joaquim e segue pelos limites da 
propriedade do Sr. Joaquim e do Sr. José Holanda em direção para NW 
até o ponto P33; deste ponto, inflete 81o para NE por 167m até o ponto 
P34; inflete 80o para NW por 628m até o ponto P35 e 12o em direção N, 
seguindo para NW por mais 420m até o ponto P36; inflete 78o para SW 
por 49m até o ponto P37; inflete 98o para SE até o ponto P38 por 739m; 
inflete 141o para NW por 600m até o ponto P39; inflete 82o para SW até 
a E.F.N.O.B., no ponto P40; segue em direção N acompanhando a 
E.F.N.O.B até o ponto P45 na extremidade SW da Fazenda Areeiro; 
inflete 102o para NE por 390m até o ponto P46; dentro da Fazenda 
Areeiro inflete 74o para N, 640m até o ponto P47, 55o para NE por 412m 
e 55o para N até o ponto P49; seguindo novamente o limite da Fazenda 
Areeiro, inflete 87o para NW e 15o para SW até o ponto P51, novamente 
na E.F.N.O.B., deste ponto segue acompanhando a E.F.N.O.B. P1. 
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7 - PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
 
 
7.1 - Aspectos conceituais e etapas de planejamento do Parque 
 
O Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação, através da Lei nº 9.892/2000 
estabeleceu um ordenamento das unidades de conservação em função do grau de 
proteção das áreas com a finalidade de melhor caracterizar suas destinações de 
manejo e ao mesmo tempo esclarecer suas diferenças estruturais e básicas. Nesse 
sentido foi feito um agrupamento das categorias de manejo em duas classes, as de 
proteção integral e manejo sustentável. 
 
Em termos de conservação da natureza, a mais restritiva dessas categorias, a de 
proteção integral engloba as unidades que devem ser manejadas para a proteção total 
dos recursos naturais, que visam manter os processos naturais e a diversidade 
genética com a menor interferência antrópica possível. Nas categorias dessa classe só 
se admite o uso indireto dos recursos naturais e o manejo deve limitar-se ao mínimo 
indispensável as suas próprias finalidades. 
 
As unidades enquadradas dentro da categoria Parque representam áreas dotadas de 
elementos naturais de grande valor ecossistêmico e paisagístico, e que expressam 
grande interesse científico, educacional e recreativo. 
 
O Parque Municipal de Piraputangas representa a primeira unidade de conservação 
da esfera municipal criada na Borda Oeste do Pantanal: Maciço do Urucum e 
adjacências, com o apoio da MCR e Prefeitura de Corumbá, as quais deram suporte 
no processo de criação da unidade. 
 
Nessa etapa do Planejamento do Parque Municipal de Piraputangas foram priorizadas 
das seguintes ações: 
 
- montar uma base administrativa, de postos de fiscalização e pesquisas; 
- estruturar o conselho consultivo da unidade para dar suporte na estruturação e 

divulgação dos programas de manejo e pesquisa; 
- integrar as atividades de pesquisa, manejo, controle e recreação com os projetos de 

desenvolvimento regional; 
- dar início às atividades recreativas e educativas; 
- viabilizar a implementação de programas de manejo e pesquisa sólidos, que 

atendam aos interesses de proteção, conhecimento e monitoramento dos impactos 
das atividades de no entorno bem como aqueles ainda existentes no interior da 
unidade; 

- adquirir equipamentos e formar a equipe de gestão da unidade (guardas-parque, 
auxiliar na administração). 
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7.2 - Objetivos de manejo da Unidade 
 
O Parque Municipal de Piraputangas, criado pelo Decreto nº 078, de 25 de maio de 
2003, em terras do município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul com uma área de 
1.300 hectares tem como objetivos primários: 
 
- preservar e manter a diversidade de paisagens representativas da Borda Oeste do 

Pantanal no Mato Grosso do Sul, sobretudo as áreas não inundáveis; 
- preservar remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual Sub-Montana, Aluvial 

e Floresta Estacional Decidual Sub-Montana e bancadas lateríticas, bem como 
espécies da Flora e Fauna nele associados; 

- proteger sítios abióticos de grande valor estético; 
- proteger sítios arqueológicos presentes na região ; 
- promover atividades educativas e recreativas que fortaleçam e incrementem a 

consciência ambiental na comunidade local e do estado de Mato Grosso do Sul. 
 
 
7.3 - Normas gerais do Parque Municipal de Piraputangas 
 
De acordo com o SNUC, são as seguintes as normas gerais e restrições a serem 
devidamente observadas numa unidade de conservação da categoria Parque: 
 
- as atividades humanas permitidas incluem a fiscalização, pesquisa científica, 

recreação e monitoramento ambiental; 
- são proibidas, sob controle do IBAMA e SEMACTUR, a utilização, perseguição, 

caça, apanha ou introdução de espécies da fauna e flora silvestres e domésticas, 
bem como modificações do meio ambiente a qualquer título (lei de proteção à fauna); 

- a visitação pública mesmo para propósitos científicos, culturais, educativos ou 
recreativos será permitida de acordo com a regulamentação específica; 

- o lixo biodegradável poderá ser enterrado próximo à sede do Parque, e o não 
biodegradável,gerado ou não no Parque, deverá ser recolhido da área; 

- a pesquisa científica no Parque deverá ser necessariamente autorizada pelo IBAMA 
ou SEMACTUR conforme estabelecido pela normatização vigente que regulamenta 
tal atividade em Unidades de Conservação; 

- são proibidas fogueiras em qualquer parte do Parque e de sua zona de 
amortecimento; 

- não será permitida a abertura de trilhas no Parque a não ser as previstas nesse 
Plano Manejo ou posteriormente planejadas e autorizadas pelo IBAMA e 
SEMACTUR; 

- as atividades humanas que excedam os objetivos específicos do Parque deverão ser 
controladas e monitoradas pela Administração da Unidade e não poderão 
comprometer a integridade da área; 

- qualquer atividade na zona de amortecimento será submetida à Administração do 
Parque e,quando couber, a SEMACTUR. 
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7.4 -  Diretrizes, pressupostos e pré-requisitos do planejamento do 
Parque Municipal de Piraputangas 

 
7.4.1- Diretrizes 
 
O planejamento do Parque Municipal de Piraputangas foi baseado em: 
 
- orientações do Roteiro Metodológico para o planejamento de Unidades de 

Conservação de Uso Indireto (IBAMA,2002); 
- arcabouço legal, o SNUC, Lei nº 9.985/2000 e Decreto regulamentador nº  4.340, de 

22 de agosto de 2002. 
- conhecimento atual do Parque Municipal de Piraputangas, baseado nos limites 

fundiários obedecendo a base cartográfica do INCRA, no Zoneamento Ambiental da 
Borda Oeste do Pantanal: Maciço do Urucum e adjacências,  no PCBAP - Plano de 
Conservação da Bacia do Alto Paraguai, no relatório de viabilidade de criação da 
unidade realizado pela Golder Associates, em levantamentos e serviços de 
consultoria ambiental feitos pela Brandt Meio Ambiente na região e no Parque; 

- consulta a bibliografia especializada. 
 
 
7.4.2 - Pressupostos básicos 
 
Para tornar possíveis os resultados esperados no planejamento do Parque Municipal 
de Piraputangas ao final dos próximos cinco anos de execução, foram identificados na 
Oficina de Planejamento os seguintes pressupostos básicos: 
 
- apoio e compromisso político efetivado: Esse é um pressuposto básico em face de 

sua importância em quaisquer assuntos relacionados à esfera governamental, em 
nível federal, estadual e municipal. Além do apoio e compromisso político, a 
continuidade político-administrativa também é um pressuposto básico, visto que, 
para que o planejamento não sofra interrupções e alterações desnecessárias, é 
imprescindível que haja continuidade no mesmo; 

- sociedade envolvida: A integração dos diversos setores da sociedade civil é de 
fundamental importância para a execução desse Plano de Manejo em todos os 
níveis. Sem esse envolvimento, os objetivos do Parque dificilmente serão atingidos; 

- parcerias técnicas comprometidas: ainda que as atividades sejam estabelecidas em 
consonância com o que é técnica e operacionalmente mais racional, se não houver 
um real interesse das parcerias, geram-se entraves sérios à implementação com 
sucesso do Parque; 

- gerenciamento do Plano de Manejo efetivado: Será preciso haver um efetivo 
comprometimento da administração do Parque com o Plano de Manejo. Caso não 
haja uma efetiva aceitação e participação da administração do Parque, esse Plano 
de Manejo não terá êxito. 
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QUADRO 7.1 - Matriz de planejamento do Parque Municipal de Piraputangas 
Estratégia Indicadores Fontes de Verificação 

Objetivo Superior 

O valor biológico, físico e 
cultural dos ecossistemas do Pantanal  

preservados. 
Flora e fauna presentes 

Trabalhos com 
diagnósticos disponíveis 

para a área 

Objetivo imediato 

O Parque Municipal de 
Piraputangas adequadamente manejado 
com a proteção dos ecossistemas e das 

espécies asseguradas, estando conciliada 
com os objetivos educacionais e científicos. 

Manutenção da integridade 
dos ecossistemas e espécies 

da fauna e da flora. 

Imagens de satélite, 
verificação in loco, banco 

de dados do projeto. 

Resultados Indicadores Fontes de Verificação 

Conhecimentos sobre o Parque 
Municipal de Piraputangas aumentado e 

ampliado. 

Conhecimento dos aspectos 
naturais e culturais do Parque 

Municipal de Piraputangas 
aprofundados e parâmetros 

específicos sobre 
monitoramento dos meios 

biótico, abiótico e antrópico 
identificados. 

Trabalhos científicos 
realizados e publicados, 
bem como dissertações, 

monografia etc. 

Uso Público possibilitado e adequado a 
categoria e condições de infra-estrutura. 

Usos conflitantes do Parque 
controlados, aumento do 

número de visitantes, 
incremento na satisfação dos 

visitantes e diminuição do nível 
dos impactos. 

Relatório de Ocorrência, 
relatórios de avaliação do 

perfil e experiência dos 
visitantes. 

Área de Influencia do Parque integrada no 
manejo 

Comunidade envolvida com o 
plano de atividades do Parque. 

Projetos alternativos 
implantados e parcerias 

estabelecidas. 

Manejo do meio ambiente iniciado e a 
integridade do patrimônio natural do Parque 

assegurado, e reduzido. 

% da área degradada do 
Parque recuperada ou em 
processo de recuperação; 
população das espécies 

animais de valor especial para 
a conservação mantida em 

níveis naturais. 

Relatórios de monitorias, 
imagens de satélite, 

videografia. 
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8 - ZONEAMENTO AMBIENTAL DO PARQUE  
 
 
8.1 - Introdução 
 
O item a seguir define, conforme o termo de referência do IBAMA, o Zoneamento 
Ambiental do Parque Municipal de Piraputangas, incluindo definição, descrição, 
objetivos e normas atribuídas a cada zona individualmente. (Desenho 04, anexo). 
 
O Zoneamento Ambiental, de acordo com o SNUC e a definição de setores ou zonas 
em uma Unidade de Conservação, tem como propósito proporcionar meios e 
condições conceituais para que todos os objetivos da unidade, relacionados 
anteriormente, possam ser alcançados de forma eficaz. 
 
O Zoneamento Ambiental consiste no ordenamento de unidades homogêneas de 
manejo, com base nas características naturais ou físicas, interesse cultural, recreativo 
ou científico. O zoneamento, assim, constitui um instrumento de manejo que apóia a 
administração na definição das atividades que podem ou devem ser desenvolvidas em 
cada setor, orientando as formas de uso das diversas áreas, ou mesmo proíbe 
determinadas atividades por falta de condições ambientais apropriadas. 
 
O uso do Zoneamento Ambiental apresenta as seguintes vantagens: 
 
- permite que se determine limites de irreversibilidade e pontos de fragilidade 

biológica/ecológica antes que se tomem decisões sobre o uso de cada área, que de 
outra forma, poderiam causar danos irreversíveis. Tem, portanto, caráter preventivo; 

- permite a identificação de atividades para cada setor da Unidade de Conservação e 
seu respectivo manejo, possibilitando a descentralização de comando e decisão;  

- por ser flexível, permite que se altere a definição e manejo de uma zona, conforme 
necessidade comprovada cientificamente. 

 
No Brasil, para o planejamento de Parques, de acordo com o SNUC e Roteiro de 
Elaboração de Planos de Manejo de Parques (IBMA, 2002) adota-se a seguinte 
classificação: 
 
- Zona intangível - Intacta e de uso proibido; 
- Zona primitiva - Pouco ou nada alterada e de uso restrito e eventual; 
- Zona de uso extensivo - Com algumas alterações e de uso restrito a circulação e 

atividades esparsas; 
- Zona de uso intensivo - Pode ser significativamente alterada e concentrar grande 

parte das atividades e serviços da Unidade de Conservação; 
- Zona de uso especial - Destinada à moradia, serviços de administração, manutenção 

e proteção; 
- Zona histórico-cultural - Para os casos de ocorrência de sítios específicos;  
- Zonas de recuperação - Para as áreas que necessitam ser recuperada. São, 

portanto zonas temporárias. 
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Partindo deste pressuposto, para o Parque Municipal de Piraputangas - PMP serão 
apresentadas, a seguir, as zonas definidas para o mesmo, com descrição das 
tipologias por elas abarcadas. 
 
 
8.2 - Metodologia aplicada para o Zoneamento Ambiental  
 
8.2.1 - Caracterização das zonas com base no mapeamento de biótopos 
 
Para o Zoneamento Ambiental aplicado ao Parque Municipal de Piraputangas foi 
orientado pela metodologia do Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(PZEE). Este programa é um programa do PPA - Programa Plurianual orientado pelo 
Governo Federal, conforme determina a Constituição Federal em seu artigo nº 165, 
parágrafo primeiro. O PPA baseia-se em quatro fundamentos estruturais: 
desenvolvimento social, infra-estrutura econômica, informação e conhecimento, meio 
ambiente.  
 
Um Zoneamento Ambiental, nos moldes ditados pelo programa oficial do Governo 
brasileiro, em forma de “Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico - PZEE” 
(MMA / SDS, 2001), deve ser “um instrumento de natureza essencialmente 
múltipla, cuja execução demanda integração institucional entre os setores do 
Governo, órgãos públicos e representantes dos segmentos sociais”. Esta idéia, 
associada à retomada de um planejamento territorial moderno, preenche os anseios 
da formação e manejo de Parques e UC´s, desde que utilizado na escala apropriada.  
 
A idéia que norteou o presente trabalho de zoneamento foi baseada em um 
levantamento de campo, com metodologia já conhecida e consagrada no Brasil, que 
atende à demanda multidisciplinar, permitindo, ao mesmo tempo o consórcio de cartas 
temáticas complementares, com zonas que permitem o reconhecimento cartográfico 
de campo: o mapeamento de biótopos (Desenho 02, anexo). 
 
Biótopo é a área física, ocupada ou não por uma biocenose, ou, simplesmente uma 
parcela da superfície mapeada, formada por um conjunto de elementos físicos e 
bióticos, num determinado tempo. Bedê et al (1997) definem o termo, como todo 
espaço finito no qual podem viver plantas e animais. 
 
O mapeamento de biótopos consiste, portanto, em um diagnóstico ambiental, feito por 
meio do desmembramento de uma superfície em estudo, com base em levantamentos 
de campo e registros em planilhas sobre a função ambiental, usos antrópicos e 
estrutura de meio ambiente existente (Bedê, op. cit). 
 
 
 
8.3 - Definição das zonas do Parque Municipal de Piraputangas 
 
8.3.1 - Zona intangível 
 
8.3.1.1 - Definição 
 
Zona onde a primitividade da natureza permanece o mais preservada possível, isto é, 
nela não será permitida qualquer intervenção humana, imprimindo-lhe o mais alto grau 
de preservação. Essa zona funcionará como matriz de repovoamento ou fonte de 
propágulos de outras zonas adjacentes. 
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8.3.1.2 - Descrição 
 
Está localizada na porção centro-norte do Parque, totalizando uma área em torno de 
472,42 hectares, cerca de 37.42 % da área total do Parque, abrangendo sobretudo 
porções de Floresta Estacional Semidecidual e Decidual classificadas em sua grande 
maioria como florestas conservadas e poucas porções de floresta secundarizada e 
encapoeirada . Está situada em uma faixa que se estende na direção norte-sul, a partir 
da margem direita do córrego São Domingos prolongando-se até o limite norte do 
Parque, onde o mesmo faz divisa com a Morraria Urucum, incorporando uma pequena 
área de morraria propriamente dita, compreendendo suas áreas de topo e entorno, 
representando as formações mais conservadas no interior  do Parque. 
 
 
8.3.1.3 - Objetivos 
 
Geral 
 
Preservação dos recursos naturais garantindo o processo evolutivo natural. 
 
 
Específicos 
 
Preservação dos biótopos de floresta conservada, entre elas as porções de floresta 
secundarizada e encapoeirada das Tipologias de Floresta Estacional Semidecidual e 
Decidual. 
 
 
8.3.1.4 - Normas 
 
- Não será permitida visitação; 
- as atividades humanas serão limitadas à pesquisa, ao monitoramento e fiscalização, 

exercidos somente em casos especiais; 
- a pesquisa com fins científicos será realizada desde que não possa ser realizada em 

outra zona; 
- a fiscalização será eventual, em casos de necessidade de proteção da zona, contra 

caçadores, fogo e outras formas de degradação ambiental; 
- as atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos 

naturais; 
- não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura, a não ser que o 

conselho consultivo do Parque juntamente com a administração do Parque e 
secretaria municipal específica aprovem e julguem necessário;  

- não serão permitidos deslocamentos em veículos motorizados, a não ser 
emergencialmente. 

 
 
8.3.2 - Zona Primitiva 
 
8.3.2.1 - Definição 
 
São áreas onde ocorreram pequena ou mínima intervenção humana, contendo 
espécies da flora e fauna primitivamente adequadas ao meio.  
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8.3.2.2 - Descrição 
 
Estas áreas estão localizadas na porção centro sul do Parque,  no sentido norte-sul, a 
partir da margem esquerda do córrego São Domingos, abrangendo 451,46 hectares 
representando entorno de 35,76 % da área total do Parque.  A maior parte da área é 
composta por floresta conservada, porém apresenta entremeios de áreas degradadas, 
bem como áreas de capoeira e, em seu extremo sul, algumas áreas secundarizadas. 
 
 
8.3.2.3 - Objetivos 
 
Geral 
 
Preservação de ambientes naturais pouco alterados, incluindo espécies da flora e 
fauna, biodiversidade e meio físico, proporcionando, por outro lado, facilidades para 
pesquisa e recreação de forma controlada. 
 
 
Específicos 
 
- Proteger as formações mais extensas de remanescentes de Floresta Estacional 

Semidecidual e Decidual;  
- promover pesquisas voltadas ao conhecimento dos principais processos ecológicos, 

processos chave e espécies chave que ocorrem no interior do Parque 
- recuperar áreas secundarizadas e de capoeira, que atualmente incorporam a zona 

de recuperação do Parque, porém, quando forem recuperadas, serão incorporadas 
às zonas adjacentes. 

 
 
8.3.2.4 - Normas 
 
- As atividades permitidas são: a pesquisa, o monitoramento ambiental, a visitação 

controlada e a fiscalização periódica; 
- nessa zona a visitação pública será restrita, permitida somente com guias 

especializados; 
- as atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos 

naturais;  
- não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 
 
 
8.3.3 - Zona de Recuperação 
 
8.3.3.1 - Definição 
 
São zonas que sofreram intervenção antrópica degradante e necessitam ser 
recuperadas. Constituem caráter provisório, pois, uma vez restauradas, serão 
incorporadas nas zonas adjacentes, sobretudo nas zonas Intangível e Primitiva. Estas 
áreas no interior do Parque foram ocupadas basicamente por agropecuária, visto que 
este apresenta áreas de baixada, ou ainda áreas que apresentam exploração seletiva 
de madeira, estas sendo classificadas como capoeiras ralas. Há também as áreas de 
mineração de areia. 
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A Zona de Recuperação dentro do Parque está definida no desenho 03, anexo, e é 
sub-dividida em 15 partes: 5 na porção noroeste do Parque, 2 na porção central onde 
o Parque apresenta um estreitamento de seus terrenos e 8 na porção Norte; todas 
praticamente encostadas nos limites do Parque, perfazendo um total de 53,43 
hectares da área total da unidade. O quadro a seguir ilustra as áreas, suas tipologias e 
4,23 % em relação à área total do Parque. 
 
 
8.3.3.2 - Objetivos 
 
Geral 
 
Deter a degradação dos recursos naturais e promover a recuperação / enriquecimento 
florestal. 
 
 
Específicos 
 
- Reduzir os processos erosivos presentes principalmente na área 10 da Zona de 

Recuperação; 
- Reabilitar as funções ambientais provocadas pela atividade agropecuária; 
- Reabilitar as funções ambientais provocadas pela atividade minerária no interior do 

Parque; 
- recompor as áreas de capoeira onde houveram extração seletiva de madeira. 
 
 
8.3.3.3 - Normas 
 
- Em caso de conhecimento pouco aprofundado do Parque, somente será permitida 

recuperação natural das áreas degradadas; 
- nas áreas com projetos específicos será autorizada recuperação induzida, de acordo 

com autorização dos órgãos competentes; 
- não serão instaladas obras de infra-estrutura nessa zona, com exceção daquelas 

necessárias aos trabalhos de recuperação induzida; 
- as instalações deverão ser provisórias, preferencialmente construídas com madeiras. 

Os resíduos sólidos gerados nestas instalações terão mesmo tratamento citado na 
zona de uso extensivo;  

- o acesso a essa zona será restrita aos pesquisadores e pessoal técnico. 
 
 
8.3.4 - Zona de Uso Extensivo 
 
8.3.4.1 - Definição 
 
Contém áreas naturais com poucas alterações humanas. Caracteriza-se 
conceitualmente como uma transição entre a Zona Primitiva e de Uso Intensivo. Não 
foi criada, no referido Parque, uma Zona de Uso Intensivo já que se pretende limitar a 
utilização e movimentação antrópica no interior do mesmo. (Desenho 03, anexo). 
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8.3.4.2 - Descrição 
 
Está situada no entorno da Zona de Uso Especial, na porção Leste do Parque. 
Composta por cobertura florestal conservada, onde é possível visualizar as riquezas 
de paisagem que caracterizam essa unidade de grande valor cênico. Abarca uma área 
de 266,76 hectares, representando 21,13 % da área total do Parque. 
 
 
8.3.4.3 - Objetivos 
 
Geral 
 
Manutenção de um ambiente natural ou pouco alterado, oferecendo facilidades de 
acesso público para fins educativos e recreativos. 
 
 
Específicos 
 
- Aproveitar as áreas degradadas para alocação de benfeitorias de apoio do Parque; 
- Proporcionar revegetação / reabilitação ambiental de forma didática e interpretada 

para a visitação do público, a título de demonstração de métodos; 
- Desenvolver nesta área uma concentração relativamente maior de trilhas 

interpretativas, bem como torres de observação para fins de vigiamento, educação e 
interpretação ambiental para várias idades em áreas predominantemente desnudas 
ou cobertas por capoeira rala. 

 
 
8.3.4.4 - Normas 
 
- As atividades permitidas serão: a pesquisa, o monitoramento ambiental e visitação 

ampla; 
- poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos 

naturais e a recreação, sempre integrada com a paisagem local; 
- poderão ser instaladas estruturas físicas para atender a visitação em área mais 

distantes, incluindo a possibilidade de um projeto de teleférico; 
- as atividades de interpretação e recreação terão como finalidade promover a 

compreensão e apreciação dos recursos naturais pelos visitantes; 
- essa zona deverá ser constantemente fiscalizada contra invasões predatórias e 

ocupações clandestinas. 
 
 
8.3.5 - Zona de  Uso Especial 
 
8.3.5.1 - Definição 
 
Essa zona contém áreas necessárias à administração, manutenção e serviços do 
Parque, abrangendo a sede do Parque e outras estruturas necessárias. Está 
localizada na periferia, facilitando o acesso externo ao Parque. (Desenho 03). 
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8.3.5.2 - Descrição 
 
Localizada a extremo Leste do Parque, em uma área já limpa e originalmente habitada 
(atualmente apenas com a ruína de uma benfeitoria antiga e um pomar de frutíferas, 
junto ao córrego Piraputangas), localização essa que favorece o acesso e 
deslocamento de equipes para o manejo e administração do Parque por se tratar de 
um ponto estratégico, de fácil acesso também às outras localidades do Parque e 
região, visto que a BR-262, e outras estradas como a de acesso a morraria Santa Cruz 
/ Urucum e Grande, encontram-se nas imediações. 
 
 
8.3.5.3 - Objetivos 
 
Geral 
 
Providenciar a principal estrutura de administração (sede) e de apoio ao manejo do 
Parque nesta área. 
 
 
Específicos 
 
- Dotar o Parque de infra-estrutura básica para administração, controle de incêndios e 

posto emergências médicas, além da central de fiscalização; 
- proporcionar um mínimo de impacto ambiental com a implantação das estruturas 

planejadas;  
- promover a recuperação da mata ciliar do córrego Piraputangas nessa zona. 
 
 
8.3.5.4 - Normas 
 
- Essa zona é destinada a conter a sede da unidade e a centralização dos serviços de 

gestão da mesma; 
- após levantamentos topográficos precisos, será elaborado um projeto de arranjo 

paisagístico e das estruturas de apoio;  
- as construções e reformas serão feitas em harmonia com o meio ambiente e estarão 

sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Corumbá - MS; 
- o estacionamento de veículos nessa zona somente será permitido aos funcionários, 

pesquisadores e visitantes; 
- esta zona conterá local específico para a guarda e o depósito temporário dos 

resíduos sólidos gerados no Parque, os quais deverão ser removidos para o aterro 
sanitário ou vazadouro público mais próximo, fora da UC; 

- a matéria orgânica não contaminante, gerada no Parque, será tratada em local 
específico no pátio da sede (compostagem). Não será utilizada a queima de 
qualquer espécie; 

- a fiscalização será permanente nessa zona, por meio de um caseiro com família; 
- os veículos deverão transitar em baixas velocidades e será proibido o uso de 

buzinas; 
- os esgotos serão do tipo fossa séptica com filtros anaeróbios e sumidouros com  

inspeção semestral;  
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- para esta zona estão propostos os projetos arquitetônicos da sede (Desenho 05), 
priorizando o uso de materiais renováveis, como madeira de eucalipto inteiriça e 
tratada, materiais de construção de baixo impacto ambiental e métodos construtivos 
com responsabilidade social. 

 
 
8.3.6 - Zona Histórico-cultural 
 
8.3.6.1 - Definição 
 
Zona onde são encontradas amostras do patrimônio histórico / cultural, arqueológico 
ou científico de qualquer ordem que serão objeto de estudo e preservação 
permanente. Cada nova descoberta será submetida a projetos especializados 
conforme demandas de resgate, preservação ou valoração cultural. 
 
 
8.3.6.2 - Descrição 
 
Essa temática requer um estudo mais detalhado com prospecção nas áreas do Parque 
onde foi verificada a ocorrência de sítios arqueológicos e geológicos que, segundo o 
levantamento de viabilidade de criação do mesmo, aponta vários indícios de 
ocorrência de sítios arqueológicos e históricos nessa região, principalmente nas áreas 
de bancadas lateríticas. (Desenho 03). 
 
 
8.3.6.3 - Objetivos 
 
Geral 
 
Preservar sítios histórico-culturais e arqueológicos em harmonia com a preservação 
ambiental. 
 
 
Específicos 
 
- Promover estudos detalhados que identifiquem e atestem claramente a dimensão 

física e abrangência ecológica dos sítios arqueológicos e geológicos locais;  
- viabilizar a identificação de novos sítios local e regionalmente, com indícios 

arqueológicos. 
 
 
8.3.6.4 - Normas 
 
- Durante visitações, quando autorizadas, será proibida a retirada ou alteração de 

quaisquer atributos que se constituam no objeto dessa zona; 
- não será permitida a alteração das características originais dos sítios histórico-

culturais; 
- qualquer infra-estrutura instalada nessa zona, quando permitidas, não poderá 

comprometer os atributos da mesma; 
- se a visitação não for permitida, os atributos dessa zona serão interpretados para os 

usuários do centro de visitantes (sede - Zona de Uso Especial); 
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- as pesquisas a serem efetuadas nessa zona deverão ser compatíveis com os 

objetivos da Unidade de Conservação e não poderão alterar o meio ambiente, 
especialmente em casos de escavações; 

- deverá haver fiscalização periódica em todo a zona, prevenindo contra invasões e 
depredações do patriomônio. 

 
 
8.4 - A Zona de Amortecimento do PMP  
 
8.4.1 -  A concepção da zona de amortecimento com base nos 

pressupostos legais 
 
Para este plano de manejo foi feita uma análise técnica da zona de amortecimento, 
envolvendo técnicos da Prefeitura de Corumbá, da Mineração Corumbaense Reunida 
e Brandt Meio Ambiente, além de um estudo dos pressupostos legais.  
 
A Lei 9985 de 18 julho de 2000, também conhecida por Lei do SNUC, define em seu 
artigo 2º , inciso VIII, zona de amortecimento como sendo,  
 
“o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade.” 
 
Em seu Art. 25, coloca como obrigatória a existência de uma zona de amortecimento, 
dizendo,  
 
“As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento...” 
 
Enquanto o parágrafo primeiro cita que a administração da unidade, isto é, no caso a 
Prefeitura Municipal de Corumbá, estabelecerá regulamentações definitivas sobre a 
zona de amortecimento:  
 
“§ 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas 
específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.” 
Por esse motivo, a proposta de Zona de Amortecimento, definida a seguir e traçada no 
desenho 03 anexo.  
Sobre os limites da zona de amortecimento a Lei do SNUC não define o tamanho de 
uma zona de amortecimento, e menciona em seu artigo 2º que:  

“Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 
respectivas normas de que trata o § 1o poderão ser definidas no ato de criação da 
unidade ou posteriormente.” 
O decreto que regulamenta a Lei do SNUC é o Decreto 4340/2002, que não define os 
limites máximos ou mínimos para a zona de amortecimento de uma UC.  
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Este fato permite a seguinte concepção: a zona de amortecimento será definida 
preliminarmente neste Plano de Manejo, segundo critérios ecológico-econômicos, isto 
é, segundo as melhores possibilidades entre as atividades econômicas, planejadas, já 
aprovadas ou consolidadas no entorno do Parque Piraputangas e as funções 
ecológicas disponíveis localmente. (Desenho 03, anexo). Desta forma será fomentado 
o equilíbrio entre a atividade humana consolidada (importante para afastar a tendência 
de clandestinidade dentro do futuro Parque) na região e o desejo de preservação 
ambiental da comunidade. Conforme a Lei, os limites máximos ou mínimos da referida 
zona de amortecimento poderão ser definidas também posteriormente à criação da 
Unidade do Piraputangas. 
 
Assim, o presente Plano de Manejo apresentará, a título de sugestão, uma zona, 
conforme a atual consolidação dos usos e não-usos humanos adjacentes ao Parque, 
com o intuito de minimizar os conflitos, já bastantes, entre as propriedades e usos de 
entorno, quais sejam: fazenda com criação de gado e plantios não-orgânicos; 
balneários, com grande visitação e acesso de veículos aos fins-de-semana; rodovia 
Corumbá-Campo Grande - BR 262 -; área industrial; estrada vicinal para a Morraria 
Sta. Cruz e São Domingos, utilizada pela mineração; projeto de uma correia 
transportadora, com o atenuante de aliviar o número de veículos de transporte de 
minério pela estrada vicinal; usina de beneficiamento de minério de ferro; linha férrea 
para transporte de minério, moradia e outros. Todos possuem algum potencial de 
impacto ambiental, como também acontece em outras zonas de amortecimento em 
UC’s pelo Brasil.  
 
A concepção consiste em ratificar que, apesar dos impactos já ocorridos, o Parque 
Piraputangas pode passar a representar uma célula potencializadora dos cuidados 
com o meio ambiente regional, e do desejo, entre outras funções, de tornar 
sustentável o município de Corumbá sob ponto de vistas sócio-ambiental, incluindo a 
preservação e educação ambiental como mola mestra para o incremento da 
conservação e preservação da Natureza .  
 
Em futuro será a gestora, isto é, a Prefeitura de Corumbá com anuência do IBAMA por 
se situar em zona de fronteira, que poderá aprovar ou não novos usos no entorno4 da 
referida UC ou uma zona de amortecimento posterior, diferente ou igual da sugerida 
no presente plano de Manejo. 
 
Conclusão: para definir preliminarmente uma Zona de Amortecimento optou-se, neste 
trabalho, por se fazer uma contextualização regional das atividades já existentes em 
torno do Parque Municipal de Piraputangas e de seus ambientes, incluindo entre os 
critérios de zoneamento o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico de entorno.  

                                                 
4 A Resolução do CONAMA 013/1990 define em seu Art. 2º 
 “Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade 
que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente.”  
Dizendo ainda, em Parágrafo Único,  
“O licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido mediante autorização do 
responsável pela administração da Unidade de Conservação. “  
Atenção, este raio de 10 km não representa, portanto, os limites obrigatórios de uma zona de 
amortecimento, mas sim, até onde o órgão gestor da UC possui abrangência para aprovar ou não novas 
atividades, conforme a sua deliberação interna. 
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8.4.2 -  O traçado proposto para Zona de Amortecimento do Parque 
Municipal de Piraputangas 

 
 
No caso do Parque Municipal de Piraputangas, a zona de amortecimento foi inferida 
com os seguintes limites: 
 
- Ao longo da do flanco Norte, Nordeste e Noroeste (junto à rodovia) da borda do 

Parque a Zona de Amortecimento será de 285 m a partir da cerca do referido 
Parque.  

- Ao longo do flanco sul a zona de amortecimento terá 100 m. 
 
A Zona de Amortecimento em pauta se encontra limitada por meio de mapa anexo 
(Desenho 03). 
 
Justificativa: a faixa de amortecimento, onde ela possui 285 m de largura preserva as 
APP’s do córrego Pitaputangas e de sua nascente. Ao mesmo tempo esta distância 
ficará livre de qualquer intervenção permitindo, a partir daí, a permanência dos usos 
de mineração, fazendas, clubes (balneários) e outros já consolidados no local 
atualmente. Os 100 m de faixa de amortecimento a Sul justificam-se em função de 
usos já implantados nas proximidades do cercamento do referido Parque, como a BR 
e uma usina de beneficimento de minério. 
 
Sob ponto de vista ecológico, certamente as funções estender-se-ão além da faixa de 
amortecimento sugerido, uma vez que os usos já consolidados na região possuem 
fragmentos florestais preservados, pelos quais os corredores ecológicos e fluxo gênico 
poderão se estender como atualmente. Ampliações ou modificações dos usos e 
ocupação antrópica dos solos fora da faixa de amortecimento proposta serão objeto 
análise de licenciamentos futuros próprios.   
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9 - PROGRAMAS DE MANEJO E INFRA-ESTRUTURA 
 
 
9.1 - Introdução 
 
Os Programas de Manejo e Infra-estrutura, descritos a seguir, agrupam as atividades 
práticas a serem executadas, incluindo obras de infra-estrutura e atividades de 
manejo, a fim de que possam ser cumpridos os objetivos da Unidade de Conservação 
em pauta. Esses programas encontram-se estruturados em subprogramas, com 
descrição conceitual, devendo ser detalhados conforme cronograma e dotação 
orçamentária possibilitada pela Prefeitura Municipal de Corumbá, a gestora da 
execução, em conformidade com Parcerias Público-Privadas a serem estabelecidas.  
 
 
9.2 - Programas de conhecimento 
 
Os programas de conhecimento visam aprofundar o conjunto de informações sobre 
aspectos bióticos, abióticos, socioeconômicos e culturais, relativos à UC em pauta, 
bem como acompanhar os agentes de alterações ambientais atuantes ou ocorridos no 
Parque Municipal de Piraputangas e sua zona de amortecimento, em busca da 
otimização das ações de manejo e administração de longo prazo. O presente 
programa está subdividido nos sub-programas de pesquisa e monitoramento 
ambiental. 
 
 
9.2.1 - Subprograma de pesquisa 
 
9.2.1.1 - Objetivo geral 
 
Esse programa visa ordenar ações que irão propiciar o aprofundamento do 
conhecimento sobre os aspectos naturais e culturais do Parque Municipal de 
Piraputangas e sua Zona de Amortecimento, orientando as ações necessárias para a 
realização de pesquisas e estudos que proporcionarão subsídios para o melhor 
manejo do Parque Municipal de Piraputangas, bem como a definição de 
desenvolvimento de projetos e atividades no Parque. 
 
 
9.2.1.2 - Objetivos específicos 
 
- Identificar espécies da fauna e flora, processos ecológicos, comunidades e habitats 

de valor especial para conservação, não detectados pelas pesquisas e 
levantamentos realizados até então; 

- conhecer as áreas de ocorrência de espécies da fauna e flora de distribuição 
restritas e endêmicas, assim como seu status populacional no Parque; 

- fomentar estudos de monitoramento de atropelamento de mamíferos de pequeno e 
médio porte nas estradas do Parque e zona de amortecimento; 

- fomentar e providenciar financiamento para pesquisas específicas conforme normas 
estabelecidas pelos órgãos públicos afins (vide item 9.2.1.5); 

- avaliar os impactos causados ao Parque pela ocupação humana na unidade e zona 
de amortecimento; 
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- conhecer melhor os aspectos abióticos; 
- conhecer melhor os aspectos sócio-econômicos e culturais regionais; 
- analisar o perfil dos possíveis usuários, objetivos das visitas e possíveis impactos 

das atividades; 
- conhecer melhor o impacto das atividades de agricultura, pecuária, mineração e 

indústria, presentes na zona de amortecimento do Parque; 
- conhecer o patrimônio histórico e arqueológico com a realização de prospecções na 

área para melhor definir a Zona histórico cultural;  
- divulgar periodicamente os resultados das pesquisas. 
 
 
9.2.1.3 - Resultados esperados 
 
- Formação do Conselho Consultivo e garantir sua atuação continuada; 
- implantação e fomento de pesquisas e estudos prioritários listados neste programa; 
- divulgação do Parque Municipal de Piraputangas com seus aspectos bióticos, 

abióticos,   sócio-econômicos e culturais atualizados; 
- desenvolver maior conhecimento prático do Parque para subsidiar constantemente a 

gestão e manejo do mesmo; 
- divulgação ampla das pesquisas em periódicos locais, regionais e nacionais, com 

acessibilidade popular. 
 
 
9.2.1.4 - Indicadores 
 
- Número de reuniões realizadas para o estabelecimento e realização de reuniões 

ordinárias do Conselho Consultivo; 
- quantidade e qualidade de pesquisas realizadas; 
- autorizações para pesquisa no Parque expedidas; 
- número e grau de instrução de pesquisadores desenvolvendo pesquisas no Parque; 
- volume de recursos destinados ao Subprograma de Pesquisa por parte de convênios 

público-privados; 
- instruções para pesquisas aplicadas, necessárias para melhoria do processo de 

manejo e administração da referida unidade; 
- número de artigos científicos publicados sobre aspectos do Parque; 
- número e qualidade dos relatórios de pesquisa entregues; 
- número de palestras, resumos e apresentações em congressos científicos 

apresentados; 
- produção de cartilhas, em linguagem popular, sobre pesquisas no Parque;  
- periodicidade e qualidade do Boletim Informativo sobre pesquisas no Parque. 
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9.2.1.5 - Atividades e normas 
 
Subsidiar e orientar a elaboração dos seguintes Projetos Específicos (PE) 
previstos nos outros Subprogramas de Manejo: 
 
PE de Interpretação & Educação Ambiental; 
PE de Recuperação das Áreas Degradadas;  
PE de Ecologia de Paisagem e Corredores Faunísticos; 
PE de Monitoramento de Mastofauna e Avifauna. 
 
Para execução desse subprograma será estabelecida uma parceria com os Governos 
Estadual e Federal. 
 
 
Estruturar e operacionalizar um Conselho Consultivo da unidade 
 
- O Conselho Consultivo terá como função a análise, priorização, acompanhamento e 

avaliação dos projetos de pesquisa propostos para o Parque; 
- devem integrar minimamente o Conselho Consultivo: o administrador do Parque, 

e/ou um representante da Prefeitura de Corumbá, um representante das escolas 
municipais secundárias, representantes da Universidade Federal do Matogrosso do 
Sul - Campus Avançado de Corumbá, Universidades Estaduais e particulres 
atuantes na região, ONG’s, EMBRAPA e lideranças científicas e comunitárias 
regionais;  

- o Conselho Consultivo será responsável pela elaboração de suas próprias normas 
de funcionamento; 

- junto com o Conselho Consultivo, organizar um cronograma de execução do manejo 
e gerenciamento da unidade e submeter à apreciação da Prefeitura de Corumbá. 

 
 
Divulgar as necessidades e oportunidades para as pesquisas que irão subsidiar 
o manejo do Parque para instituições de pesquisa através de um folheto 
informativo e solicitar a submissão de projetos. 
 
Os institutos de pesquisa e universidades a serem contatados são aqueles que 
contam com cursos de pós-graduação. Esse material deve ser particularmente 
disponibilizado para estudantes de mestrado e doutorado. 
 
 
Estabelecer parcerias com universidades, ONG’s e instituições de pesquisa que 
se mostrem interessadas e capacitadas para a realização das pesquisas 
prioritárias que irão subsidiar o manejo do Parque. 
 
Em particular, deve-se incentivar parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, Universidade Estadual do MS e EMBRAPA. 
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Selecionar e encaminhar à Prefeitura os projetos de pesquisas propostos pelas 
instituições interessadas e considerados pelo Conselho Consultivo como 
prioritárias para subsidiar o manejo do Parque. 
 
- Os pesquisadores deverão estar previamente informados sobre as orientações do 

Conselho Consultivo e em relação à legislação vigente para pesquisas no Parque;  
- os pesquisadores que estiverem interessados em trabalhar no Parque, terão  

autorização prévia de pesquisa a ser solicitada diretamente à administração do 
Parque, que providenciará a sua autorização junto ao Conselho. 

 
 
Orientar, solicitar e acompanhar o Programa de Operacionalização na 
implantação de infra-estrutura logística e equipamento para pesquisa 
(alojamento, transporte, comunicação) e para seleção de recursos humanos que 
irão estar envolvidos no Subprograma de Conhecimento. 
 
- As instalações no Parque sejam elas voltadas para a administração, uso público e 

fiscalização deverão, sempre que possível, proverão apoio às atividades de pesquisa 
e monitoramento; 

- instalações a serem utilizadas por estudantes ou pesquisadores para apoiar as 
atividades de estudo ou de monitoramento. 

 
 
Divulgar os resultados das pesquisas em nível científico através de um Boletim 
Informativo. Divulgar os resultados das pesquisas científicas em linguagem 
popular. 
 
- Essa atividade será realizada em conjunto com a Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul;  
- os resultados das pesquisas deverão ser divulgados para a população local, em 

linguagem acessível, com o uso de estratégias apropriadas de comunicação 
(programas de rádio e de televisão, cartilhas, palestras, etc.). 

 
 
Zelar para que as pesquisas atendam as orientações da Prefeitura de Corumbá. 
 
- Os trabalhos de campo dos pesquisadores deverão ser previamente agendados com 

o administrador do Parque; 
- na medida do possível haverá um funcionário do Parque acompanhando os 

pesquisadores, zelando para que os mesmos cumpram as normas estabelecidas  
para o Parque e obtenham mais segurança no trabalho;  

- como equipe básica, além dos técnicos das instituições de pesquisa e equipe local, 
deverá haver um técnico que exerça a função de coordenador de pesquisas. Este 
poderá estar vinculado à Universidade que gerirá as pesquisas. 
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Respeitar as Normas Gerais e as Normas do Zoneamento do Parque Municipal 
de Piraputangas. Viabilizar a execução das linhas de pesquisas consideradas 
prioritárias. 
 
- As pesquisas consideradas prioritárias serão estabelecidas em conjunto com a 

Universidade e listadas publicamente após avaliação do Conselho Consultivo; 
- as pesquisas que serão desenvolvidas na área do Parque devem estar devidamente 

autorizadas pela secretaria responsável na Prefeitura de Corumbá; 
- os pesquisadores quando utilizarem as instalações e equipamentos do Parque serão 

responsáveis pela sua conservação; 
- a secretaria responsável na Prefeitura de Corumbá juntamente com o Conselho 

Consultivo terão a responsabilidade de solicitar as autorizações para as pesquisas 
previstas no plano de manejo no menor tempo possível; 

- as pesquisas científicas poderão ser realizadas em qualquer uma das zonas do 
Parque, sendo que as pesquisas desenvolvidas na Zona Intangível serão 
preferencialmente aquelas que não são possíveis de serem realizadas em nenhuma 
outra zona; 

- os estudos sobre os impactos ocorrentes na unidade serão priorizados na medida de 
sua gravidade, de acordo com o parecer do Conselho Consultivo; 

- as pesquisas voltadas para a Zona de Amortecimento deverão objetivar o 
conhecimento das situações que possam causar impactos positivos ou negativos ao 
Parque ou que possam influenciar o manejo da Unidade a fim de fornecer subsídios 
para o Subprograma de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento; 

- as pesquisas sobre perfil dos usuários, capacidade de suporte e potencial para  
recreação e ecoturismo fornecerão subsídios para as atividades previstas para as 
áreas de uso público. 

 
 
Estudos necessários para subsidiar atividades do Programa de Uso Público 
 
- Análise de paisagem e potencial para ecoturismo, pesquisa de mercado; 
- estudo sobre perfil dos possíveis usuários (visitantes e pesquisadores) e seus 

possíveis impactos;  
- análise de riscos associada ao uso público; 
- determinação mais acurada da capacidade de suporte. 
 
 
Estudos sobre aspectos sócio-econômicos e uso da terra 
 
- Estudos detalhados sobre padrões de uso da terra, atividades econômicas e 

características culturais das comunidades residentes e empresas atuantes na Zona 
de Amortecimento do Parque e da forma que estes impactam os recursos naturais 
do mesmo; 

- estudos detalhados sobre alternativas de uso dos recursos na área de 
amortecimento que sejam sustentáveis e ecologicamente compatíveis com os 
objetivos da unidade de conservação;  

- estudos etnoecológicos, visando o resgate do conhecimento popular sobre os 
recursos do Parque, em relação às plantas medicinais, tipos e materiais de 
construção, alimentação, etc. 
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Estudos botânicos 
 
- Coleta botânica geral em sítios de observação além dos já estudados; 
- dinâmica populacional e distribuição das espécies raras e endêmicas, de modo a se 

diagnosticar o status de conservação das mesmas;  
- estudos sobre a capacidade de regeneração das populações de plantas sob maior 

pressão antrópica; 
- estudos sobre resiliência e sucessão florestal nas áreas sob menos pressão 

antrópica. 
 
 
Estudos faunísticos 
 
- Estudos populacionais das espécies mais ameaçadas. Diagnóstico do status para 

conservação daquelas espécies mais consumidas pela população local indicadas 
pelo levantamento sócio-econômico; 

- estudo da distribuição das espécies de valor especial para conservação (em perigo, 
endêmicas, raras ou indicadoras); 

- estudo de monitoramento e avaliação das populações mastofaunísticas do Parque; 
- estudo e monitoramento de atropelamento de animais nas estradas do Parque e 

zona de amortecimento; 
- a avaliação da pressão de caça no Parque e na zona de amortecimento. 
 
 
Estudos histórico-culturais e arqueológicos 
 
- Levantamentos dos sítios arqueológicos nas bancadas lateríticas e redondezas; 
- registrar devidamente estes sítios e estimular as pesquisas arqueológicas para 

aprofundar os conhecimentos dos grupos étnicos culturais que ocuparam a região; 
- aplicar estas informações para aprimorar o manejo e gerenciamento do Parque. 
 
 
Requisitos 
 
- Recursos financeiros disponíveis; 
- um técnico de nível superior lotado no quadro de pessoal da UC para ser o 

coordenador de pesquisas; 
- programa de pesquisa do Parque divulgado junto às instituições; 
- pesquisadores credenciados e capacitados para desenvolver pesquisa no Parque; 
- autorização para as pesquisas obtidas junto aos órgãos coordenadores 

(Universidade e Prefeitura) e cadastrados no IBAMA;  
- criação das bases de apoio para pesquisas no interior do Parque (infra-estrutura 

física, equipamentos e pessoal). 
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Prioridades 
 
- Destinar e captar recursos para as pesquisas; 
- estruturar e operacionalizar o Conselho Consultivo; 
- divulgar necessidades e as oportunidades para pesquisa no Parque; 
- identificar pesquisadores, contatá-los e solicitar a elaboração dos projetos;  
- instalar infra-estrutura física mínima para pesquisa. 
 
 
9.2.2 - Subprograma de monitoramento ambiental 
 
9.2.2.1 - Objetivo geral 
 
Acompanhar fenômenos ou alterações, naturais ou induzidos, que ocorram ou que 
possam ocorrer no Parque e sua Zona de Amortecimento, registrando sua forma, 
freqüência, intensidade e impactos de forma a poder propor medidas de controle. 
 
 
9.2.2.2 - Objetivos específicos 
 
- Modificações enriquecedoras nos ecossistemas acompanhados; 
- reconhecimento dos processos de evolução ecológica dos recursos naturais 

acompanhados; 
- acompanhamento do efeito do uso dos recursos naturais acompanhados;  
- divulgação dos resultados do plano de Manejo monitorado. 
 
 
Resultados esperados 
 
- Implantação do sistema de monitoramento ambiental implantado; 
- recuperação dos recursos naturais do Parque monitorado; 
- Parque utilizado de acordo com a sua categoria de Unidade de Conservação;  
- monitoramento do Plano de Manejo do Parque em efetivo andamento. 
 
 
Indicadores 
 
- Relatórios de monitoramento produzidos com freqüência especificada; 
- Interpretação das imagens de satélite atualizadas para a área; 
- número de técnicos capacitados e envolvidos nas atividades de monitoramento do 

Parque;  
- número de moradores envolvidos em monitoramento na Zona de Amortecimento; 
- resultados ambientais positivos dados nos relatórios de monitoramento. 
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Atividades e normas 
 
Elaborar e instituir um Sistema de Monitoramento Ambiental para o Parque. 
 
- Esse Sistema de Monitoramento Ambiental deverá conter as rotinas, os atributos e 

atividades a serem monitoradas, que constantes no Subprograma de Administração; 
- o detalhamento da rotina de monitoramento e a indicação de atributos a serem 

monitorados deve buscar subsídios e dados para enriquecimento dos relatórios, por 
meio de entrevistas junto aos técnicos e pesquisadores envolvidos na elaboração 
deste Plano de Manejo que já conhecem o Parque; 

- essas rotinas deverão prioritariamente abranger as seguintes áreas: 
 
 
Monitorar áreas classificadas como Zona de Recuperação. 
 
- Serão alvo de monitoramento especializado em recuperação ou reabilitação 

ambiental aquelas as quais foram prescritas em Plano de Recuperação de Áreas 
degradadas, a ser elaborado complementarmente a este documento, a recuperação 
natural através da regeneração e outros meios induzidos; 

- áreas do Parque passíveis de erosão ou distúrbio natural; 
- áreas identificadas como de estágios serais jovens. 
 
 
Estabelecer convênios e acordos de cooperação técnica com instituições de pesquisas 
para colaborar no monitoramento da Unidade. 

 
- Utilizar sempre que possível às informações disponíveis (imagens de satélite, 

fotografias aéreas, etc.) em outras instituições como INPE, EMBRAPA, Universidade 
etc; 

- esses acordos de cooperação devem ser articulados por meio de programas de  
Cooperação Institucional; 

- todos os pesquisadores deverão apresentar projetos completos de suas pesquisas 
antes de seu início, a serem aprovados pelo Conselho Consultivo do Parque. 

 
 

Criar e alimentar periodicamente um banco de dados  para o  monitoramento. 
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Este banco de dados será criado em conjunto com o Subprograma de Pesquisa. 
Deverão constar nesse banco de dados informações tais como: 
 
- densidade das espécies que estão sob pressão de caça (espécies mais 

caçadas/consumidas pelos moradores do entorno); 
- densidade das espécies que são consideradas especiais para conservação; 

densidade das espécies que serão mencionadas na “Lista de Pesquisas Prioritárias” 
no  Subprograma de Pesquisa; 

- densidade das espécies da avifauna; 
- mortalidade e regeneração da vegetação em especial das madeireiras sob pressa de 

corte seletivo; 
- área de ocorrência das espécies exóticas e sua distribuição no Parque; 
- dinâmica de fragmentos florestais e da paisagem do entorno. 
 
 
Monitorar o uso da terra nas propriedades na Zona de Amortecimento. Dada certa 
intensidade na ocupação humana (fazendas, indústria, residências esparsas) no 
entorno imediato, os ecossistemas estão sujeitos a modificações com impactos 
negativos à UC. 
 
- Um dos aspectos prioritários a serem monitorados é o avanço da ocupação humana 

e sua influência direta no contexto ecológico do Parque. 
 
 
Monitorar a integridade da cobertura vegetal no Parque e na Zona de Amortecimento. 
 
- Para o monitoramento da integridade da cobertura vegetal no que concerne ao 

desmatamento, é aconselhável a utilização de recursos de sensoriamento remoto ou 
fotografias aéreas;  

- no que concerne à extração seletiva de madeira, e degradação do estrato herbáceo 
e arbustivo, o controle será feito por meio do vigiamento permanente da área. 

 
 
Monitorar e registrar a dinâmica da colonização e seus efeitos relativo às espécies 
exóticas registradas no Parque Municipal de Piraputangas.  
 
- Instruções para o controle ou erradicação destas espécies deverão ser procuradas 

junto às instituições/pesquisadores especializados. 
 
 
Monitorar a exploração e o grau de regeneração das espécies madeireiras de alto 
valor comercial nas formações florestais de entorno. 
 
- O monitoramento da exploração madeireira será realizado em conjunto com o    

Subprograma de Proteção e Fiscalização e pesquisa, com vistas ao inventário 
florestal, levantamentos fitossociológicos e influências externas nas estruturas 
florestais existentes. 
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Monitorar a integridade os habitats mais frágeis sob pressão antrópica ou natural 
identificados. 

 
- Monitorar a fauna no que se refere ao seu status populacional e ameaças, 

prioritariamente, àquelas consideradas como especiais para conservação pelo seu 
grau de endemismo e raridade e aquelas consideradas ameaçadas de extinção 
segundo a IUCN e CITES. 

- monitorar a densidade das espécies da fauna mais sujeita à pressão de caça; 
- para o monitoramento da fauna sugere-se o uso de fichas com o registro da forma 

de detecção dos animais (visualização direta, vocalizações, rastros e fezes de 
animais, entrevistas com moradores locais), além de outras informações como 
número de armadilhas apreendidas ou encontradas (tipo, local encontrado, época, 
etc.). Utilizar ficha de monitoramento da fauna caçada, dentro e na Zona de 
Amortecimento da referida UC; 

- além do pessoal alocado especificamente para monitoramento, estas fichas poderão 
ser preenchidas por pessoal da fiscalização (Polícia Militar Ambiental) ou 
pesquisadores. 

 
 
Acompanhar a recuperação das áreas degradadas da Zona de Recuperação 
 
- As áreas de recuperação, que reflete a pressão a que cada uma está submetida são 

aquelas listadas no item “Zoneamento”, através de indicadores estabelecidos. 
 
 
Monitorar a adequação da capacidade de suporte estabelecida para cada unidade 
interna do Parque (zona) e os possíveis impactos causados pela visitação nas áreas 
onde o acesso ao público é permitido. 

 
- Qualquer sinal de aumento da degradação nessas áreas indicará a necessidade de 

diminuir-se o número de pessoas que visitam o local ou orientar o comportamento do 
visitante, de modo a adequar-se à capacidade de suporte estabelecida. Medidas 
para recuperação destas áreas devem ser imediatamente implantadas. 

 
 
Elaborar um Projeto Específico para Monitoramento da Dinâmica da Paisagem 
 
- Através de técnicas de SIG, monitorar os fragmentos de floresta e a matriz nas quais 

os mesmos estão inseridos quanto a dinâmica de alteração do uso do solo no 
entorno e zona de amortecimento do Parque Municipal de Piraputangas e que estes 
sejam dados que alimentem um programa de “paisagem sustentável” para estas 
áreas, indicando áreas prioritárias para conservação com a implementação de 
RPPN´s, programas de agricultura sustentável em conjunto com instituições de 
pesquisa como a EMBRAPA, corredores ecológicos, buffer zones dentre outras 
possibilidade dentro desta temática de ecologia de paisagens. 
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Monitorar as condições climatológicas. 
 
- A instalação de uma estação climatológica com recursoso mínimos, orientados pelo 

INPE, será necessária para a obtenção dos dados sobre o clima do Parque; 
- os funcionários que virão a ser contratados poderão ser treinados para a leitura dos 

aparelhos utilizados para a obtenção destes dados 
 
 
Monitorar a implementação do Plano Operativo Anual 
 
- O Plano Operativo Anual será elaborado pelo conjunto dos pesquisadores atuantes 

na área, revisado e discutido com o Conselho Consultivo e implementado pela 
administração do Parque. 

- Após sua elaboração, revisar indicadores que permitam avaliar e monitorar as ações 
implementadas a cada ano, de forma facilitada que permita o ajuste das mesmas 
para o ano seguinte. 

 
 
Monitorar a implementação do Plano de Manejo. 
 
- A avaliação e a adaptação do Plano de Manejo e do Plano Operativo Anual deverão 

ser realizadas sistematicamente; 
- todas as ações desencadeadas pelos programas de pesquisa, manejo, 

administração e pelo uso público serão objeto de monitoramento;  
- essa avaliação deverá contar obrigatoriamente com a participação de um técnico da 

Prefeitura e do administrador do Parque Municipal de Piraputangas. 
 
 
Requisitos 
 
- Recursos financeiros devem ser disponibilizados; 
- infra-estrutura e equipamento para o monitoramento disponíveis;  
- recursos humanos. 
 
 
Prioridades 
 
- Consulta a técnicos e pesquisadores para escolha de indicadores; 
- monitoramento da densidade dos animais mais ameaçados pela pressão de caça 

(grandes mamíferos e aves); 
- monitoramento da exploração madeireira; 
- monitoramento dos possíveis impactos advindos de atividades no entorno e área de 

influência do Parque. 
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9.3 - Programas de uso público 
 
Esse programa tem como objetivo geral ordenar, orientar, e direcionar o uso público 
no Parque, promovendo o conhecimento do meio ambiente como um todo e sobre o 
Parque em particular, fomentando o usufruto indireto e valorização dos recursos 
protegidos. Subdivide-se nos Subprogramas de Recreação e de Interpretação & 
Educação Ambiental. 
 
 
9.3.1 - Subprograma de recreação 
 
9.3.1.1 - Objetivo geral 
 
Esse subprograma visa enriquecer a vivência de caráter ambiental dos visitantes, de 
acordo com as aptidões e potencialidades dos recursos naturais do Parque através da 
promoção, ordenamento e direcionamento de atividades recreativas no Parque. 
 
 
9.3.1.2 - Objetivos específicos 
 
- ndicar atividades e estruturas de recreação planejadas de acordo com as aptidões 

do Parque e seu zoneamento. (Desenho 03); 
- indicar conceitos de formação de equipe, funcionários, guias e visitantes. 
 
 
9.3.1.3 - Resultados esperados 
 
- Visitantes utilizando o Parque de acordo com as normas gerais estabelecidas; 
- Atendimento da demanda pedagógica de aulas ao ar livre para as escolas de 

Corumbá e redondeza; 
- atividades e estruturas de recreação harmonizadas com o ambiente natural do 

Parque; 
- visitantes orientados por guias capacitados nas atividades de recreação; 
- visitantes desfrutando com segurança as experiências de recreação;  
- as visitas já existentes reordenadas e orientadas; 
- fluxo contínuo de visitantes. 
 
 
9.3.1.4 - Indicadores 
 
- Número de visitantes registrados por mês; 
- qualidade das estruturas instaladas para receber os visitantes; 
- número de pessoas treinadas para receberem visitantes; 
- mensuração de qualidade das atividades oferecidas aos visitantes;  
- fluxo contínuo de visitantes; 
- o número de fichas de avaliação dos visitantes positivas quanto à experiência 

adquirida. 
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9.3.1.5 - Atividades e normas 
 
- Criar trilhas temáticas, interpretativas, de acordo com os atrativos oferecidos pelo 

Parque e também atendendo temas procedentes à educação ambiental; (Desenho 
03). 

- a atividade de recreação será considerada de alta prioridade e deve ser  
desenvolvida em conjunto com programas de visitação e preservação, com 
participação das instituições de ensino de segundo grau do Município de Corumbá; 

- a infra-estrutura mínima sugerida (vide item 9.7.3 e desenho 04 e 05) para essas 
áreas de uso público nas quais serão desenvolvidas atividades recreativas são: sede 
com centro de visitantes; Mirantes (torres de vigia); sistema de sinalização nas trilhas 
temáticas; abrigos temáticos (banheiros, bancos, lixeiras, tapiris com ganchos para 
rede) ao longo da trilha turística. Estes abrigos rústicos farão parte das atividades 
desenvolvida(s) nas trilha(s), (Desenho 03), de acordo com as metragens 
estabelecidas em desenho (Desenho 04). Os abrigos serão orientados com temas 
recorrentes ao meio ambiente e aos ecossistemas e espécies presentes no Parque, 
sendo sugeridos, abrigo das epífitas e lianas; abrigo da ciclagem de nutrientes 
evocando o papel dos ambientes florestais na manutenção da fertilidade dos solos 
tropicais, bem como ciclo da água e recarga de lençóis freáticos e aqüíferos; abrigo 
dos mamíferos de grande porte e seu papel na regulação de outras populações 
animais; abrigo do ecossistema do pantanal como um todo, destacando também a 
importância dos ecossistemas não inundáveis do pantanal (morrarias e planaltos 
residuais, bem como as formações vegetais neles presentes). 

 
 
Croqui da área com todos os seus componentes para ser exposto no Centro de 
Visitantes; 
 
- Para construção das instalações, deve-se dar preferência aos materiais de 

construção disponíveis na região; 
- A sede administrativa deverá incluir minimamente: uma sala de exibições, escritório 

de funcionários, banheiros, oficina para preparação de material interpretativo, lugar 
para atendimento de primeiros socorros e central de radio para emergências;  

- os abrigos das trilhas devem ser rústicos, possuir armadores de redes, banheiros, 
bancos e bancadas para colocar pertences pessoais, mantimentos e utensílios. 
Devem ser instalados preferencialmente próximos a uma fonte de água, quando 
possível; 

- as trilhas e áreas de circulação devem conter placas indicativas, educativas e 
informativas; 

- o desenho arquitetônico das estruturas deve ser padronizado; 
- todas as estações ou abrigos (pontos de parada) devem ser identificadas com 

placas;  
- as mensagens e conteúdos das placas educativas e interpretativas deverão ser 

elaborados em conjunto com o Subprograma de Interpretação e Educação 
Ambiental. Além da infra-estrutura esse projeto específico deverá definir as regras e 
o calendário de visitação de acordo com a capacidade de suporte do ambiente para 
a visitação; 

- esse ordenamento indicará quais os locais que podem ser visitados, os meios de 
transporte possíveis de serem utilizados e as atividades que serão possíveis em 
cada área de visitação permitida; 
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- esse projeto recreativo deverá prever a elaboração de material informativo (folhetos, 

painéis, placas, etc.), contendo as normas de visitação, referentes às atividades de 
recreação e disponibilizá-los para o público no Centro de Visitantes; 

- o tempo de visitação e o tamanho dos grupos de visitantes devem ser planejados em 
função da infra-estrutura física existente e do pessoal disponível para atender 
visitantes; 

- todo visitante deverá passar pela sede administrativa para ingresso, visualizar   
mapas, ver exposições e receber orientações sobre: programas de excursões, 
medidas de segurança, guias, trilhas interpretativas, alterações provocadas pelo 
homem e procedimentos na visita ao Parque. 

- Esse material deverá conter advertências ao visitante do tipo: 
- da existência de quaisquer perigos potenciais que possam colocar sua vida ou saúde 

em risco; 
- que em hipótese alguma poderão desenvolver atividades fora das zonas permitidas; 
- que não é permitido deixar lixo em qualquer parte do Parque a não ser nos locais 

estabelecidos; 
- que fotos e filmes sobre a fauna só poderão ser feitas de maneira que os animais 

não sejam molestados; 
- que exemplares da flora/fauna somente poderão ser fotografados e/ou filmados em 

seus habitats naturais;  
- que será proibida a retirada de qualquer elemento natural, como flores, frutos, 

animais, etc. 
 
 
Adequar periodicamente as atividades propostas à infra-estrutura e ritmo de visitação, 
conforme avaliações de impacto (capacidade de suporte) feitas internamente pelos 
técnicos envolvidos com o Parque, de acordo com os subsídios oferecidos pelo 
Subprograma de Monitoramento Ambiental. 
 
- As avaliações de impacto podem ser feitas visualmente pelos técnicos de 

monitoramento e fiscalização da unidade e/ou através de estudo específico a ser 
desenvolvido pelo programa de monitoramento; 

- as atividades de recreação com impactos significativos serão suprimidas; 
- o administrador do Parque tem poderes para suprimir provisoriamente qualquer 

atividade que visivelmente esteja causando impacto.  
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Formar uma equipe de funcionários, guias locais e condutores para atender os 
visitantes. 
 
- Guias locais devem ser preferencialmente moradores da região e bons 

conhecedores das trilhas projetadas; 
- os guias deverão ser treinados, capacitados e devidamente cadastrados para 

receberem os visitantes, conforme estabelecido no Subprograma de Interpretação e 
Educação Ambiental; 

- os regulamentos de condutas e normas das atividades guiadas serão elaborados 
pela Prefeitura em conjunto com o grupo de guias;  

- essa atividade deverá ser realizada junto com o Subprograma de Administração. 
 
 
Em articulação com o Subprograma de Pesquisa, investigar a existência de outras 
áreas no Parque com potencial para desenvolvimento de atividades de uso público. 
 
- Um estudo mais detalhado das potencialidades turísticas do Parque será realizado 

por meio de um estudo específico, conforme previsto no Subprograma de Pesquisa e 
de acordo com a capacidade de suporte. 

 
 
9.4.1.6 - Requisitos 
 
- Recursos financeiros e humanos; 
- placas, folders indicativos/informativos, elaborados e instalados; 
- infra-estrutura implantada;  
- grupo de guias de visitantes (guias eventuais ou funcionários) formado, organizados 

e capacitados. 
 
 
9.4.1.7 - Prioridades 
 
- Ordenar as visitas nos pontos de maior apelo turístico e trilhas com a colocação de 

placas informativas sobre o que é ou não permitido nos respectivos pontos; 
- definir capacidade de suporte das áreas de visitação;  
- elaborar um Projeto de Recreação com profissionais especializados. 
 
 
9.4.2 - Subprograma de interpretação e educação ambiental 
 
9.4.2.1 - Objetivo geral 
 
Esse subprograma visa promover a compreensão do meio ambiente natural e cultural 
e das suas inter-relações no Parque. Atrelado ao conhecimento será fomentada a 
adoção de atitudes adequadas à proteção e conservação ambiente, por meio de 
técnicas de interpretação e educação ambiental regidas pela UNESCO. 
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9.4.2.2 - Objetivos específicos 
 
- Estimular a formação de um processo educativo contínuo, atendendo à linha mestra 

dos objetivos do Parque;  
- formar um público admirador dos ecossistemas associados ao Parque e fomentar a 

formação de uma consciência regional de valoração do meio ambiente; 
- oferecer continuamente um espaço propício para demandas didático-cultirais. 
 
 
9.4.2.3 - Resultados esperados 
 
- Visitantes conscientizados do papel fundamental que o Parque representa para a 

conservação da natureza; 
- visitantes estimulados ao aprendizado pela infra-estrutura e os serviços oferecidos; 
- visitantes informados e orientados por pessoal preparado na área de educação e 

interpretação ambiental;  
- divulgação dos conhecimentos adquiridos no Parque e valoração do meio ambiente 

regional. 
 
 
9.4.2.4 - Indicadores 
 
- Número de eventos apresentados no Parque; 
- Freqüência de público no Parque; 
- número de atividades de educação ambiental de rotina oferecidas pelo Parque; 
- número de pessoas treinadas conduzindo atividades de educação ambiental no 

Parque;  
- número e variedade de instrumentos educativos/interpretativos elaborados e 

distribuídos internamente. 
 
 
9.4.2.5 - Atividades e normas 
 
Elaborar um Projeto Específico (PE) de Interpretação & Educação Ambiental. 
 
Esse PE contemplará o sistema de sinalização educativa e interpretativa do Parque 
para atender aos objetivos para os quais foi proposto: 
 
- no referido projeto, os instrumentos de interpretação e educação ambiental deverão 

ser criados em linguagem adequada e específicos para o Parque, utilizando os 
recursos naturais/culturais mais característicos dessa UC (nas trilhas que serão 
propostas) como por exemplo:  

- as morrarias do entorno; as bancadas lateríticas; alguns marcadores geológicos 
presentes no interior do Parque; 

- a diversidade de ambientes e habitats presentes; 
- a diversidade de tipologias florestais e de cerrado; 
- as espécies da flora e fauna que ocorrem na UC seja de distribuição geral e/ou 

restrita; 
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- as espécies da fauna de valor especial para conservação;  
- os aspectos históricos como a ocupação humana, e seus artefatos ainda 

remanescentes, etc. 
 

O conteúdo dos materiais interpretativos e educativos deve utilizar as seguintes 
abordagens: 
 
- a importância das áreas não inundáveis do Pantanal para a conservação da 

biodiversidade, a geologia e geomorfologia das morrarias e planaltos residuais; 
- formações vegetais: as comunidades naturais e as espécies predominantes em cada 

uma delas, e a interrelação da vegetação com o ambiente (fauna, solo e clima); 
- fauna: Informar sobre os mamíferos de grande porte (primatas, felinos, etc.), as 

espécies de morcegos (destacando-se as mais importantes e atraentes para 
observação pública), os insetos,as espécies de aves (destacando-se as migratórias, 
as de grande porte, as vocalizações, as raras e as novas para a ciência, etc); 

- as paisagens mais atraentes do ponto de vista cênico e de acesso proibido como as 
paisagens da área intangível, utilizando fotos e exibindo filmes;  

- a história de ocupação da região, particularmente da atividade extrativista, exibindo 
documentos, artefatos, fotos antigas de pessoas, paisagens e meios de transporte. 

 
 
Orientar o Subprograma de Operacionalização na estruturação do Centro de Visitantes 
de forma que seja adequado para a realização de exposições (mapas, ilustrações, 
fotografias e maquetes) sobre os recursos naturais e culturais do Parque citados 
acima.  
 
Providenciar a elaboração de um mapa temático do Parque com seu zoneamento, na 
escala 1:15.000, e um croqui da sede do Parque, na escala aproximada de 1:50. 
 
Identificar trilhas com potencial para interpretação e educação ambiental através de 
estudos complementares. 
 
Essas trilhas deverão ser identificadas em ambientes naturais que poderão ser usados 
como pontos de visitação no Parque e identificadas por levantamentos de campo, para 
a viabilização no futuro da Zona de Uso Intensivo; 
 
Os roteiros devem apresentar: 
 
- mapa das trilhas com seus componentes; 
- temas a serem abordados em cada uma; 
- pontos de parada;  
- o (s) tópico (s) a ser (em) tratado (s). 
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Criar calendário de ocorrências naturais que possam ser observadas em épocas 
previstas no Parque. 
 
As ocorrências naturais mencionadas seriam do tipo: as espécies animais possíveis de 
serem avistadas, espécies vegetais que estão florindo, espécies de aves migratórias 
que estão passando pela UC, etc; essas informações deverão acompanhar os 
elementos ilustrativos no Centro de Visitantes. 
 
Implementar, junto com o Programa de Operacionalização, os roteiros interpretativos 
na área de uso público, de acordo com os temas ambientais e  culturais que serão 
identificados identificados. 
 
Capacitar a equipe de guias, condutores e funcionários da SEMACTUR que irão 
atender os visitantes do Parque. 
 
Essa atividade deverá ser realizada em colaboração com órgão responsável pelo 
turismo na Prefeitura,  Estado e Embratur. A equipe de guias e condutores deve ser 
capaz de: 
 
- promover a conscientização do visitante de que o meio ambiente não se constitui 

somente de recursos naturais, mas inclui também todos os ambientes que o homem 
vive;  

- respeitar e fazer respeitar as normas definidas no Zoneamento do Parque; 
- orientar os visitantes em caso de acidentes, tempestades e outros infortúnios 

durante os passeios; 
- a capacitação deve envolver cursos que tratarão dos atributos naturais do Parque, 

condução das atividades de Interpretação/Educação Ambiental, aspectos de 
comunicação e contato com o público, segurança e atendimento de 1º socorros. 

 
Subsidiar o Programa de Integração com a Área de Influência no desenvolvimento de 
estratégias para a inclusão da temática do Parque na educação ambiental formal e 
informal na Área de Influência e Zona de Amortecimento em particular. 
 
Essa atividade deverá ser realizada em colaboração com a Secretaria Municipal e 
Estadual de Educação. 
 
 
9.4.2.6 - Requisitos 
 
- Recursos financeiros disponíveis; 
- equipe de Interpretação/ Educação Ambiental formalizada; 
- equipe de guias e monitores capacitados;  
- a infra-estrutura implementada. 
 
 
9.4.2.7 - Prioridades 
 
- Formar equipe de Interpretação/ Educação Ambiental; 
- capacitar guias e monitores;  
- elaborar o Plano de Interpretação e Educação Ambiental para a área de Uso Público. 
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9.5 - Programa de integração com a área de influência 
 
9.5.1 - Subprograma de relações públicas 
 
9.5.1.1 - Objetivo geral 
 
Esse Subprograma visa promover o Parque em relação à sua importância, finalidades 
e atividades, junto à população da Área de Influência do Parque junto a organismos 
públicos e privados, estaduais, nacionais e internacionais. 
 
 
9.5.1.2 - Objetivos específicos 
 
- Divulgar a importância do Parque como patrimônio natural do país e do planeta 

como um todo difinido entre a população da região e de outras localidades no Estado 
e no País;  

- aprimorar relacionamento SEMACTUR com investidores potenciais para a região; 
- captar recursos para implementação dos Programas do Plano de Manejo;  
- o Parque contemplado nas políticas de desenvolvimento municipal, estadual, 

regional e  nacional. 
 
 
9.5.1.3 - Resultados esperados 
 
- População da Área de Influência informada sobre a Importância do Parque; 
- parcerias estabelecidas com organizações públicas e privadas para execução das 

atividades do Parque; 
- fontes de recursos para apoio às atividades necessárias à implementação desse 

Plano de Manejo identificadas; e 
- a mídia esclarecida sobre o objetivo do Parque e seu Plano de Manejo. 
 
 
9.5.1.4 - Indicadores 
 
- Número de visitas e/ou contatos oficiais da representação do Parque com 

organismos públicos e privados; 
- número de matérias publicadas na imprensa e comunicados informativos oficiais 

enviados; 
- número de instituições apoiando o Parque; 
- montante de recursos obtidos para se implementar o Plano de Manejo;  
- número de parcerias formalizadas. 
 
 
9.5.1.5 - Atividades e normas 
 
Divulgar o Parque através de correspondências, em particular, em relação ao 
andamento da implementação do seu Plano de Manejo, para as instituições 
supracitadas. 
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Promover o Parque junto à população residente na região, veiculando informações 
sobre o mesmo, sobre o Plano de Manejo e as atividades que estão sendo realizadas, 
através de reuniões e encontros nas cidades e no entorno imediato, com as diversas 
comunidades existentes e pelos meios de comunicação em funcionamento na região. 
 
O material de divulgação deve enfatizar as restrições de uso impostas para a categoria 
de Parque Natural Municipal, a fim de desestimular a procura da Unidade para outros 
fins que não os previstos por lei. Deverão ser identificadas lideranças nas sedes de 
cada município para que atuem como agentes multiplicadores. As lideranças 
identificadas devem ser informadas e conscientizadas sobre os objetivos e a 
importância do Parque para a comunidade, bem como de sua base legal. Esta 
atividade deverá ser empreendida através das seguintes estratégias. 
 
Realização de palestras com técnicos e funcionários, em geral, dos órgãos públicos 
direta ou indiretamente envolvidos com o Parque. 
 
Fundação de Turismo e SEBRAE. Veiculação de informações sobre o Parque através 
de programas de rádio. 
 
- As informações poderão ser repassadas através de entrevistas, programas do tipo 

“conversas com o ouvinte” e leitura de textos de orientação sobre o uso do Parque 
elaborados especialmente para esse fim; deverão ser procurados os programas de 
maior audiência como os programas de entrevista semanal, nas rádios AM locais; e 
a divulgação do calendário e das regras de visitação periodicamente, a serem 
definidos pelo Subprograma de Uso Público. 

- envio de comunicados breves às comunidades através do rádio. 
- esses comunicados seriam feitos através do programa de mensagens veiculado 

pelas rádios locais semanalmente ou diariamente. 
 
Promoção do Parque através dos jornais diários, publicando uma notícia por mês em 
um dos jornais editados na cidade de Corumbá e Ladário principalmente. 
 
Veiculação de imagens do Parque nas estações de TV do Estado divulgando através 
de telejornais e programas de entrevistas as atividades que o Parque vem 
empreendendo com informes sobre agressões e problemas que esteja enfrentando. 
 
Elaboração de um Projeto Específico para um Plano de Propaganda e Negócios para 
Sustentabilidade do Parque. Esse Projeto Específico deverá definir o material 
promocional da Unidade, os modelos e as quantidades necessárias para a 
arrecadação de recursos através da comercialização (camisetas, bonés, chaveiros, 
agendas, mapas, vídeos, cd-room, etc.), bem como todas possíveis estratégias de 
arrecadação de fundos. 
 
Nesse Projeto Específico serão definidos espécies, paisagens ou tipologias de 
vegetação do Parque como “ancora” ou “bandeira” para ser utilizado nas campanhas 
de conservação do Parque. 
 
Divulgação das atividades e trabalhos realizados e em desenvolvimento no Parque, 
em periódicos específicos sobre unidades de conservação, de âmbito estadual, 
nacional e internacional. 
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Para essa atividade deverão ser priorizadas as seguintes publicações especializadas 
na área; nesse tipo de divulgação, incorporar em resumo ou à parte, o conteúdo dos 
resultados de pesquisas realizadas. 
 
 
Criar um Conselho Consultivo para o Parque. 
 
Esse conselho não tem função deliberativa ou normatizadora. Terá como 
responsabilidade a análise e a proposta de soluções para os problemas de interação 
entre o Parque e sua Zona de Amortecimento; 
 
Deverão participar desse Conselho o administrador do Parque, representante da 
Prefeitura de Corumbá, um representante do governo do Estado, universidades 
diretamente envolvidas com as pesquisas na área do Parque e zona de influencia, 
lideranças de associações situadas na Zona de Transição e, representantes do setor 
empresarial relacionados com o pleno funcionamento da Unidade. 
 
O administrador do Parque, junto com seus membros, será responsável pela 
elaboração do Regimento Interno. 
 
Buscar parceria dos órgãos governamentais e não-governamentais para a proteção do 
Parque. 
 
Manter contato com os proprietários situados nas áreas limítrofes ao Parque, 
procurando conscientizá-los da importância da proteção à natureza, em geral, e Do  
Parque e seus atributos, em particular. 
 
 
9.5.1.6 - Requisitos 
 
- Chefe do Parque, instalado em escritório de representação, com apoio logístico 

disponibilizado para o pré-atendimento ao público fora da Unidade; 
- os recursos financeiros disponíveis para: elaboração de Projeto de Marketing para a 

Sustentabilidade do Parque; instalação do Centro de Referência; realização das 
reuniões com as comunidades;  

- divulgação do Parque pelos meios de comunicação; 
- equipamentos e materiais de trabalho disponíveis para a atuação do Chefe do 

Parque;  
- o chefe do Parque e pessoal do SEMACTUR preparados e informados sobre a 

Unidade, capacitados para esclarecer ao público sobre a mesma e o seu 
funcionamento. 
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9.5.1.7 - Prioridades 
 
- Chefe do Parque residindo em Corumbá, no Parque e escritório (ou sala) instalado 

para sua atuação; 
- remessa oficial ao Prefeito, Governador do Estado e órgãos estaduais além de 

entidades participantes da  oficina de Planejamento, um comunicado sobre a 
conclusão do Plano de Manejo acompanhado de material que os informe sobre o 
Parque e os Programas / Subprogramas do Plano de Manejo e convidá-los para uma 
visita organizada ao Parque; 

- elaboração de material informativo sobre o Parque, contendo dados quantitativos 
elementares com as suas dimensões, distribuição espacial, nº de pessoas 
residentes, além de suas características ambientais e históricas, aspectos legais, 
importância em biodiversidade bem como uma resenha do Plano de Manejo, 
ressaltando os Programas/Subprogramas/atividades; 

- reproduzir mapa do Parque e Área de Influência (escala 1:15.000) para distribuição 
nas escolas da região; 

- divulgação do Parque e o seu Plano de Manejo, em particular, o planejamento de 
suas atividades em rádios, jornais e televisão; 

- elaboração do Projeto de Marketing para Sustentabilidade do Parque;  
- a implantação do Conselho Consultivo. 
 
 
9.5.2 - Subprograma de educação ambiental na área de influência 
 
9.5.2.1 - Objetivo geral 
 
O referido subprograma visa a integrar o Parque no contexto educacional da região de 
influência da Unidade, através do desenvolvimento de ações que visem à adoção de 
atitudes de preservação e conservação global do meio ambiente e conscientização 
dos moradores da área de Influência do Parque sobre o valor do mesmo como 
patrimônio natural, através de ações de educação ampliadas, programas de educação 
ambiental nas escolas e de outros mecanismos que ajudem os moradores da Área de 
Influência a compreender o Plano de Manejo do Parque e contribuir para sua proteção. 
 
 
9.5.2.2 - Objetivos específicos 
 
- Educação ambiental desenvolvida na Área de Influência do Parque; 
- atividades educativas voltadas para conservação ambiental e do Parque 

incrementadas nas escolas da rede pública da região; 
- legislação ambiental estadual e federal mais divulgada na área de Influência; 
- lideranças comunitárias, profissionais de diversas áreas e público interessado, 

informados sobre o Parque e difundindo a importância e necessidade do seu pleno 
funcionamento; 

- meios de comunicação social da região mais utilizados para Educação Ambiental;  
- o material didático sobre o Parque e a defesa do meio ambiente produzidos para 

apoiar o ensino formal e estudos sobre a região. 
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9.5.2.3 - Resultados esperados 
 
- Comunidades da Área de Influência e Zona de Amortecimento conscientizadas e 

cooperantes com a preservação do Parque; 
- temática sobre o Parque inserida no conteúdo das disciplinas escolares; 
- professores conhecedores do Parque e promovendo a sua conservação em sala de 

aula; 
- plano de manejo do Parque compreendido pelas comunidades do entorno e região; 
- sistema Nacional de Unidades de Conservação conhecido pelos agentes 

multiplicadores e seu valor compreendido;  
- a população da Área de influência mais informada sobre a importância da 

conservação do Parque. 
 
 
9.5.2.4 - Indicadores 
 
- Número de projetos de educação ambiental elaborados e implantados; 
- número de materiais didáticos elaborados e aplicados; 
- número de treinamentos promovidos e de pessoas capacitadas; 
- número de moradores envolvidos nas atividades; 
- número de encontros de educação ambiental realizados no entorno; 
- número de multiplicadores capacitados; 
- número de pessoas participando dos projetos de educação ambiental; 
- número de encontros com educadores de educação ambiental; 
- número de associações de amigos do Parque criadas;  
- o número de campanhas realizadas. 
 
 
9.5.2.5 - Atividades e normas 
 
Promover reuniões e eventos para incentivar a introdução de temáticas ambientais e, 
em particular aquelas referentes ao Parque nos conteúdos das disciplinas de 1º e 2º 
graus das escolas dos municípios da região e dos cursos de graduação das 
Instituições de Ensino e Pesquisa. 
 
A inserção dos temas ambientais deverá ser planejada em conjunto com as 
Secretarias de Educação Municipal e Estadual, diretores de escolas, e a coordenação 
dos cursos das Instituições de ensino e pesquisa, SEMACTUR, IBAMA e outras 
organizações governamentais e não-governamentais envolvidas com educação 
ambiental. 
 
Promover a capacitação de professores para o desenvolvimento de atividades de 
Educação Ambiental no Parque Municipal de Piraputangas. 
 
Os capacitadores deverão estar informados dos valores, problemas e normas do 
Parque. 
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Elaborar material educativo sobre o Parque para orientar o trabalho dos 
professores e para apresentação e distribuição em cursos, palestras e 
exposições (álbum seriado, cartilhas educativas, slides, vídeos). 
 
Esse material educativo deverá conter informações sobre a região com ênfase sobre o 
Parque, a legislação que o rege, salientando seus principais ecossistemas, espécies 
de fauna e flora consideradas de valor especial para conservação, aspectos 
geológicos, paleontológicos, arqueológicos e hidrográficos entre outros;  
 
Esse material deverá ser elaborado em linguagem adequada ao publico alvo a que se 
destina. 
 
 
Apoiar a realização de eventos como campanhas, feiras, oficinas, palestras e 
outros através do empréstimo de material (fotos, vídeos, etc.) sobre diferentes 
aspectos do Parque. 
 
Esses eventos podem aproveitar datas importantes para a conservação da natureza, 
como: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, assim como festas regionais, feiras de 
artesanato e comidas típicas entre outras. 
 
Estimular e apoiar a formação de associações de defesa do Parque, como por 
exemplo: grupos de amigos do Parque, em todos os municípios da região. 
 
Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educativas com a população 
residente na Zona de Amortecimento visando a instruí-los sobre a necessidade do 
saneamento básico e a importância do Parque. 
 
 
9.5.2.6 - Requisitos 
 
- Recursos financeiros disponíveis; 
- existência de uma equipe técnica, no município de Corumbá, capacitada para 

desenvolver atividades de educação ambiental; 
- convênio e parcerias estabelecidas com as Secretaria Municipal de Educação de 

Corumbá;  
- o material educativo (livros, apostilas, slides, vídeos) disponíveis. 
 
 
9.5.2.7 - Prioridades 
 
Formalizar convênios e parcerias para execução do Subprograma de Educação 
Ambiental. 
 
 
9.5.3 - Subprograma de controle ambiental 
 
9.5.3.1 - Objetivo geral 
 
Esse Subprograma visa ao desenvolvimento das ações de controle, fiscalização e 
monitoramento da Área de Influência do Parque, de modo a prevenir e minimizar 
impactos ambientais. 
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9.5.3.2 - Objetivos específicos 
 
- Desinformação e falta de integração das instituições no tocante ao controle 

ambiental na Zona de Amortecimento e Área de Influência diminuídas e/ou 
eliminadas; 

- impactos negativos na Zona de Amortecimento e Área de Influência mapeados e 
sistematicamente acompanhados; 

- população da Área de Influência conscientizada sobre a necessidade de se 
preservar a Zona de Influência para se proteger o Parque;  

- parcerias entre SEMACTUR e outros grupos organizados maximizadas, inclusive 
para colaborarem com a Educação e o Controle Ambiental;  

- IBAMA, SEMACTUR, IMAP e Pelotão da PM Ambiental atuando de maneira 
combinada na fiscalização da Área de Influência; 

- colaboração entre população do entorno e órgãos públicos intensificada. 
 
 
9.5.3.3 - Resultados esperados 
 
- Ecossistemas na Zona de Amortecimento do Parque fiscalizado e monitorado; 
- desmatamento e retirada de madeiras ilegais na Zona de Amortecimento do Parque 

diminuídas; 
- remanescentes da vegetação nativa, ecossistemas e áreas para corredores 

ecológicos preservados;  
- as atividades de caça e pesca na Zona de Amortecimento do Parque diminuídas. 
 
 
9.5.3.4 - Indicadores 
 
- Número de ações de fiscalização realizadas; 
- número de ocorrência de fogo diminuída; 
- número de intervenções do IBAMA e IMAP; 
- redução da área desmatada (área e percentual); 
- diminuição dos autos de infração; 
- redução das atividades predatórias (desmatamento, extração de madeira, caça e 

pesca comercial); 
- redução da liberação de licenças para desmatamento; 
- número de instituições e grupos identificados, contactados e envolvidos; 
- número de acordos, convênios e parcerias firmadas; e 
- número de atividades conjuntas realizadas. 
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9.5.3.5 - Atividades e normas 
 
Aplicar os instrumentos já disponíveis de controle e fiscalização dos infratores. 
 
A fiscalização da Zona de Amortecimento e Área de Influência deverá ser executada 
de uma forma sistemática como uma atividade de rotina, dirigida como resposta a 
denúncias de agressões e sinais de ações incompatíveis com o que se pretende para 
a Área de Transição. 
 
Deverão ser feitos relatórios periódicos semestrais sobre as atividades de controle e 
fiscalização realizadas. 
 
As atividades nocivas à integridade do Parque oriundas da Zona de Amortecimento 
devem ser coibidas. 
 
 
Identificar e Contatar os causadores de danos ambientais na Área de Influência, 
mantê-los informados da conduta ilegal que realizam, das punições cabíveis que 
poderão sofrer e estabelecer uma rotina de acompanhamento para evitar a 
continuidade das agressões. 
 
Os danos ambientais mencionados referem-se principalmente às grandes áreas 
desmatadas para pecuária. 
 
 
Buscar junto a outras instituições o intercâmbio de informações e apoio a 
atividades de controle ambiental. 
 
Essas instituições referidas são principalmente o IBAMA, IMAP e a Polícia Militar 
Ambiental. Premissas: 
 
- criar uma rede de colaboradores informais, principalmente com moradores da Zona 

de Amortecimento, para que prestem informações sobre a natureza das atividades 
permitidas na Área de Influência de acordo com as ações do Subprograma de 
Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento; 

- elaborar um plano de fiscalização para definir rotina, locais de fiscalização e efetivo 
de homens necessários para cobrirem a Área de Influência; 

- a caça e pesca no entorno deverá ser controlada mediante trabalho de fiscalização e 
conscientização ambiental; 

- esse plano deverá ser idealizado conjuntamente com o IBAMA,  IMAP, Polícia 
Federal e Pelotão da Polícia Militar Ambiental, através de um workshop;  

- esse plano também deverá prever um programa de treinamento para o pessoal 
envolvido. 
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Subsidiar os Subprogramas de Relações Públicas e Educação Ambiental, para a 
disseminação de informações sobre a legislação ambiental, através dos meios 
de comunicação e para as escolas situadas na Área de Influência. 
 
Implementar programa de monitoramento da cobertura vegetal da Zona de 
Amortecimento do Parque através do uso de imagens de satélite e checagem de 
campo. 
 
Deverão ser realizadas vistorias conjuntas com outros órgãos de fiscalização para 
emissão de Alvará de Exploração Florestal, bem como dadas todas as orientações 
para reduzir os desmatamentos. 
 
 
9.5.3.6 - Requisitos 
 
- Intercâmbio de informações e apoio dos órgãos de controle ambiental; 
- equipamento e veículos disponíveis; 
- recursos humanos disponíveis; e 
- o convênio com Polícia Militar Ambiental e Prefeituras efetivados. 
 
 
9.5.3.7 - Prioridades 
 
- Estabelecer acordo com Polícia Militar Ambiental para efetivar ação de controle 

ambiental conjunta; 
- definir com parceiros um Plano de Fiscalização da Área de Influência;  
- estabelecer com entidades rurais (sindicatos e associações de proprietários) de 

maior atuação na Área de Influência um acordo visando disponibilizar com mais 
facilidade e agilidade orientações e assistência necessária para que se evite mais 
desmatamentos e  degradação ambiental na Área de Transição. 

 
 
9.5.4 - Subprograma de incentivos a alternativas de desenvolvimento 
 
9.5.4.1 - Objetivo geral 
 
Visa a informar e a incentivar a população residente nas vizinhanças do Parque, sobre 
a utilização sustentada dos recursos, colaborando com a conservação da Zona de 
Transição de modo a não pressionar os recursos naturais da unidade, bem como 
prover as mesmas de alternativas sustentáveis de renda tendo como ponto principal a 
biodiversidade e emponderamento de comunidades rurais. 
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9.5.4.2 - Objetivos específicos 
 
- Populações residentes na Zona de Transição do Parque incentivadas a adotar uso 

sustentável dos recursos naturais e mais atuantes na conservação do Parque; 
- desestimular formas de exploração dos recursos naturais incompatíveis (grandes 

desmatamentos, pesca com técnicas inadequados, caça, exploração madeireira sem 
plano de manejo) com a Área de Influência e Zona de Transição; 

- empresários instalados no entorno motivados a investir em atividades florestais ou 
não florestais sustentáveis na Área de Influência do Parque; os benefícios oferecidos 
pela criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) e pelo 
desenvolvimento de atividades de ecoturismo conhecidos pelos  moradores 
residentes na Área de Influência e Zona de Amortecimento; 

- difundir técnicas alternativas de agricultura em áreas que possam vir a compor 
corredores, podendo citar ilhas de biodiversidade formadas por sistemas 
agroflorestais diversos, plantios florestais em substituição a exploração de florestas 
naturais da zona de amortecimento, buffer zones no entorno de áreas de reserva 
legal com o intento de dominuir o efeito de borda, etc. 

 
 
9.5.4.3 - Resultados esperados 
 
- Produção (agrícola, pecuária, madeireira) desenvolvida na Área de Influência, com 

maior produtividade, sustentabilidade e retorno econômico as famílias, sem 
aumentar a área alterada e reduzindo o impacto do uso de agrotóxico;  

- planos de manejo sustentáveis adotados para uso dos recursos florestais da Área de 
Influência ou fomento a plantio de espécies de rápido crescimento para uso 
madereiro como para fins de energia e construção; 

- prefeitura, através da SEMACTUR e Secretaria da Agricultura,  enaltecendo as 
vantagens que o Parque possibilita  para o desenvolvimento do ecoturismo e da 
necessidade dessa atividade estar integrada a uma política regional, nacional e 
internacional; 

- manutenção de área de conservação na Área de Influência do Parque; 
- ampliar conhecimento dos recursos da Área de Influência pelas instituições, 

comunidades; 
- vantagens do ecoturismo como atividade econômica para a região pelas 

comunidades conhecidas;  
- as opções de desenvolvimento sustentável para a Área de Influência com ênfase ao 

manejo adequado das bacias hidrográficas, conhecidas; 
- conscientizar proprietários dos balneários vizinhos ao Parque e elaborar em conjunto 

com os mesmos alternativas de ecoturismo, bem como construção de pousadas com 
motivos ecológicos. 
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9.5.4.4 - Indicadores 
 
- Número de propriedades adotando técnicas alternativas e sustentáveis (sem 

queimadas, desmatamento de áreas virgens, uso composto orgânico, redução no 
uso de agrotóxico, técnicas de sistemas agroflorestais); 

- número de eventos difusores de técnicas alternativas e sustentáveis; 
- número de alternativas de assentamento adotadas; 
- número de projetos de desenvolvimento sustentável; 
- número de pessoas treinadas e capacitadas para adoção de técnicas alternativas; 
- número de pessoas treinadas nas prefeituras em ecoturismo; 
- número de hectares de áreas de conservação criado na Zona de Transição e Área 

de Influência; 
- índices da qualidade de vida das populações da Área de Influência e da Zona de 

Transição; 
- número de organizações comunitárias da Área de Influência atuando na 

conservação do Parque; 
- redução de área desmatada na Área de Influência e Zona de Transição;  
- a quantidade de área degradada recuperada no entorno. 
 
 
9.5.4.5 - Atividades e normas 
 
Estimular e orientar a Prefeitura de Corumbá elaborar um  Plano de Desenvolvimento 
Estratégico através de apoio que pode ser dado pelo SEBRAE, através do PROGER - 
Metodologia do Programa de Geração de Emprego e Renda. 
 
Nessa atividade deverão ser realizados workshops e reuniões com as prefeituras dos 
cinco municípios onde está instalado o Parque e instituições (EMBRAPA, IDATERRA, 
SEBRAE), para se discutir e definir com as comunidades vizinhas ao Parque, 
alternativas de desenvolvimento sustentável para a Área de Influência e Área de 
Transição, em particular. 
 
Incentivar a realização de um diagnóstico do potencial de formas de exploração dos 
recursos na Área de Influência de maneira sustentável, visando ao desenvolvimento 
econômico dos municípios e das populações instaladas naquela região, minimizando 
os impactos negativos à UC. Além disso, diagnosticar possíveis formas de artesanato 
desenvolvidas por comunidades locais que possam vir a ser fontes alternativas de 
renda, como fantoches com espécies presentes no Parque ou aquelas ameaçadas de 
extinção, enfocando de gênero e identificando lideranças que possam vir a ser 
treinadas e tornarem-se multiplicadores destas técnicas. 
 
As propostas de alternativas para o desenvolvimento do entorno devem 
necessariamente estar compatíveis com as estratégias de desenvolvimento do 
Município e do Estado e baseadas em práticas que não ampliem as áreas desmatadas 
e recuperem as áreas degradadas existentes. 
A Prefeitura deverá ser orientada quanto ao potencial das atividades ecoturísticas na 
região e estimuladas a elaborarem, conjuntamente com a Fundação de Turismo, 
SEBRAE, EMBRATUR e organizações não-governamentais, um Projeto Específico 
para se estudar a viabilidade econômica do desenvolvimento do ecoturismo na Área 
de Influência do Parque. 
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Incentivar os sindicatos de trabalhadores rurais da região a apoiar a criação de 
associações comunitárias e organização das existentes na Zona de Transição. 
 
Participar nos Conselho de Desenvolvimento Social do Município visando a contribuir 
com os planos de desenvolvimento sustentável do município, defendendo, entre outros 
aspectos, a posição do Parque como gerador de atividades importantes para o 
desenvolvimento econômico e social da região. 
 
Estimular a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural nas propriedades 
vizinhas. 
 
Incentivar a inclusão do município de Corumbá na política de ICMS ecológico do 
Estado do Mato Grosso do Sul. 
 
 
9.5.4.6 - Requisitos 
 
- Recursos humanos; 
- recursos financeiros para atuação do chefe do Parque e técnicos; 
- conselho consultivo do Parque em funcionamento;  
- financiamento para projetos na Área de Influência, principalmente para os estudos 

sobre o potencial de recursos naturais. 
 
 
9.5.4.7 - Prioridades 
 
- Diagnosticar o potencial dos recursos naturais da Área de Influência; 
- orientar os prefeitos da Área de Influência na elaboração de seus Planos de 

Desenvolvimento Estratégico;  
- informar as comunidades da Área de Influência sobre alternativas às atividades que 

desenvolvem, bem como sobre a legislação que regulamenta o uso Área de 
Transição e a proteção do Parque. 

 
 
9.6 - Programa de manejo do meio ambiente 
 
Esse programa visa garantir a proteção e conseqüentemente a evolução natural dos 
ecossistemas no seu todo ou através de amostras representativas destes habitats, 
biótopos e biocenoses e a manutenção da biodiversidade, de tal maneira que estes 
recursos possam servir à ciência e à humanidade em caráter perpétuo. Está dividido 
em dois Subprogramas: “Manejo dos Recursos” e “Proteção”. 
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9.6.1 - Subprograma de manejo dos recursos 
 
9.6.1.1 - Objetivo geral 
 
O Subprograma Manejo dos Recursos visa prioritariamente conservar as condições 
primárias dos recursos bióticos e abióticos do Parque, bem como recuperar os 
ambientes degradados por origem antrópica ou fenômenos naturais, garantindo a 
perpetuação das comunidades, populações e espécies naturais e manter a sua 
biodiversidade, conforme recomendações científicas. 
 
 
9.6.1.2 - Objetivos específicos 
 
- Intervenções necessárias à manutenção dos recursos naturais identificadas; 
- recuperar áreas identificadas na zona de recuperação; 
- espécies frágeis ou em perigo manejadas para sua conservação; 
- habitats ou ecossistemas frágeis ou em perigo manejados para sua conservação;  
- habitats ou ecossistemas degradados manejados para sua recuperação. 
 
 
9.6.1.3 - Resultados esperados 
 
- Intervenções necessárias ao manejo estabelecidas; 
- ecossistemas, habitats, comunidades, populações e espécies do Parque e entorno 

conservados; 
- habitats ou ecossistemas degradados recuperados;  
- biodiversidade mantida. 
 
 
9.6.1.4 - Indicadores 
 
- Aumento do número de registros de presença das espécies em perigo e frágeis; 
- percentual (%) de área recuperada; 
- redução do número de focos de queimadas;  
- redução da área de ação antrópica. 
 
 
9.6.1.5 - Atividades e normas 
 
Providenciar a elaboração de plano específico para conservar as espécies 
identificadas como frágeis ou ameaçadas: 
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- para definir o sistema de manejo das espécies, a elaboração do plano deve ser feita 

com ajuda de especialistas em cada grupo; 
- a segunda ação de manejo específica que deve constar nesse plano é a 

manutenção da cobertura vegetal tanto dentro do Parque, quanto na sua Zona de 
Transição. A manutenção da cobertura vegetal na Zona de Transição é tão 
importante quanto à manutenção dentro da UC, para que se constituam em 
“corredores” permitindo o fluxo gênico nestas populações animais; 

- uma terceira ação de manejo especifica é dar atenção especial à proteção das áreas 
identificadas como “refúgios de caça” que funcionam como centros de dispersão 
para as espécies; 

- a quarta recomendação específica refere-se à avifauna. Para aves, a principal 
ameaça é a fragmentação dos ecossistemas florestais principalmente das florestas 
estacionais; 

- iniciar um programa de estudo de paisagem através de um projeto específico, 
procurando estudar a conformação espacial dos fragmentos florestais da zona de 
amortecimento e da microregião a qual está inserida o Parque e, a partir daí, 
elaborar planos de manejo da paisagem através de políticas que virão a ser 
desenvolvidas no Subprograma de Incentivos e Alternativas de Desenvolvimentos. 

 
 
Criar um Programa Específico de Recuperação das áreas identificadas na zona 
de recuperação 
 
- realizar um diagnóstico detalhado de cada área identificada para recuperação ou 

reabilitação; 
- estabelecer convênio com alguma instituição de pesquisa; 
- criar metodologia para tal intento de forma que esta se ajuste para cada situação de 

cada uma das 15 áreas propostas como zona de recuperação; 
- implementar um programa  georreferenciado de coleta de sementes nas áreas do 

Parque e entorno, com marcação de árvores matrizes; 
- desenvolver sistema de monitoramento para cada uma das alternativas 

desenvolvidas. 
 
 
Junto com a equipe de monitoramento, acompanhar 
 
- a recuperação das áreas degradadas, para reincorporação às zonas permanentes, 

conforme orientações do Subprograma de monitoramento ambiental; 
- a evolução e crescimento das populações ameaçadas, particularmente de 

mamíferos e aves sobre maior pressão de caça e implementar estratégias de manejo 
adequadas; 

- acompanhar as alterações do ambiente provocadas por influência dos visitantes. 
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Renovar o plano de manejo, baseado nos resultados das pesquisas previstas no 
programa de Conhecimento a serem realizadas nos próximos 5 anos. 
 
 
9.6.1.6 - Requisitos 
 
- Um coordenador de manejo;  
- a infra-estrutura e equipamentos (GPS, imagens de satélite, mapas temáticos). 
 
 
9.6.1.7 - Prioridades 
 
- elaborar plano específico para conservar as espécies de grandes mamíferos e aves 

mais ameaçadas;  
- elaborar um plano específico para recuperação de áreas degradadas. 
 
 
9.6.2 - Subprograma de proteção 
 
9.6.2.1 - Objetivo geral 
 
Esse Subprograma tem o objetivo de garantir que a dinâmica dos ecossistemas, a 
biodiversidade e a proteção de patrimônio natural e físico (equipamentos e infra-
estrutura) do Parque sejam mantidas, assim como garantir a segurança dos usuários. 
Suas atividades e normas serão direcionadas para a proteção dos recursos através de 
atividades específicas que visem a coibir ações que comprometam a integridade dos 
recursos naturais da unidade. As atividades desse Subprograma devem constituir-se 
num dos elementos para o monitoramento da área. 
 
 
9.6.2.2 - Objetivos específicos 
 
- Atividades ameaçadoras à integridade do Parque minimizadas; 
- ações que comprometam os recursos naturais do Parque coibidas; 
- ações que comprometem a infra-estrutura física e equipamentos do Parque coibidas; 
- sistema eficiente de fiscalização implantado; 
- constituir-se num dos elementos de monitoramento do Parque; 
- segurança dos usuários do Parque garantida; 
- dinâmica dos ecossistemas e biodiversidade do Parque mantidos;  
- as ações complementares ao Subprograma de Monitoramento Ambiental 

estabelecidas. 
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9.6.2.3 - Resultados esperados 
 
- Atividades conflitantes reduzidas; 
- ações mitigadoras para redução dos acidentes ambientais adotadas; 
- Parque utilizado adequadamente segundo sua categoria de manejo de Parque 

Municipal; 
- sistema de fiscalização efetivado; 
- sistema de fiscalização integrado com os Estado; 
- segurança dos usuários garantida;  
- o patrimônio natural e físico do Parque protegidos. 
 
 
9.6.2.4 - Indicadores 
 
- Diminuição do número de agressões ao Parque; 
- redução do número de acidentes registrados; 
- número de autos de infração lavrados; 
- número de fiscais capacitados; 
- efetivação das guarnições alocadas; 
- redução da pressão de uso sobre os recursos naturais do Parque; 
- redução da caça;  
- a redução de extração de madeira. 
 

 
9.6.2.5 - Atividades e normas 
 
Elaborar e instituir um sistema de proteção para o Parque, segundo as seguintes 
normas: 
 
- Nesse sistema, a ser elaborado junto com o Subprograma de Administração, 

deverão ser contempladas a formação e capacitação dos recursos humanos 
necessários, o equipamento e a infra-estrutura necessários, bem como as rotinas de 
fiscalização; 

- as ações previstas nesse sistema deverão estar classificadas como sendo 
desenvolvidas a curto,médio e a longo prazo; 

- as ações a curto prazo devem ser direcionadas para mitigar as atividades 
conflitantes já existentes, identificados nos levantamentos realizados (caça, extração 
de madeira, e queimadas); 

- as ações a médio e a longo prazo contemplarão as necessidades previstas de 
proteção aos usuários e da infra-estrutura física do Parque e de atividades 
conflitantes potenciais; 

- uso de fogo são proibidos fora das áreas estabelecidas pelo Programa de Uso 
Público; 

- o uso do fogo somente será permitido para cozinhar, em áreas de uso público e na 
presença dos guias credenciados; 

- são proibidas a utilização, perseguição, caça, apanha ou introdução de espécies da 
fauna e flora silvestres, ressalvadas atividades científicas devidamente autorizadas 
pelo IBAMA ou IMAP; 
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- é vedada a introdução de animais silvestres caçados na região para dentro da área 

do Parque; · 
- essa proibição estende-se a todos os animais silvestres, que embora nativos da 

região, provenham de áreas situadas fora do Parque;  
- advertir todos os usuários que é proibido dar qualquer espécie de alimento aos 

animais silvestres. 
 
 
Montar e capacitar uma equipe de proteção para atuar no Parque. 
 
- O coordenador da equipe será um funcionário da Prefeitura de Corumbá, 

devidamente capacitado; 
- cada posto deverá contar com dois fiscais cada um; 
- cada setor deverá contar com um chefe de fiscalização que deverá estar 

subordinado a um coordenador geral. No total, os recursos humanos necessários 
para a fiscalização são de 8 pessoas (5 guardas-Parque fixos); 

- a equipe será formada por funcionários da Prefeitura, agentes da Polícia Militar 
Ambiental, ou moradores da Zona de Transição; 

- moradores locais poderão fazer parte dessa equipe no papel de Fiscais 
Colaboradores ou similares,desde que devidamente treinados e credenciados pela 
Prefeitura; 

- a capacitação dos fiscais poderá ser realizada em convênios com instituições 
competentes; 

- o treinamento dos fiscais incluirá práticas de primeiros socorros e normas de 
conduta; 

- o Sistema Nacional de Prevenção aos Incêndios Florestais do IBAMA (PREVFOGO) 
deverá ser contactado para orientar sobre as técnicas de prevenção e combate à 
incêndio; 

- a equipe de proteção deverá ser periodicamente treinada; 
- nesse treinamento, serão incluídas práticas de primeiros socorros, normas de 

conduta, noções de educação ambiental e relações públicas, segundo as 
orientações do Subprograma de Interpretação e Educação Ambiental; 

- os fiscais serão orientados no sentido de primeiramente conscientizar os usuários, 
somente tomando medidas repressivas em último caso;  

- os funcionários da Prefeitura deverão respeitar e fazer respeitar todas as Normas 
Gerais da Unidade e as Normas do Zoneamento. 

 
 
Providenciar em conjunto com o Subprograma de Administração & 
Equipamentos a infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos necessários 
nos dois Postos de Fiscalização a serem estabelecidos. 
 
- Construção de uma sede para o Parque contendo uma estrutura mínima de uma 

sala para o chefe do Parque, uma sala de reuniões,1 escritório para as burocracias 
relativas ao Parque, 2 banheiros e cozinha; 

- os Postos de Fiscalização - torres de vigia deverão estar localizados nos seguintes 
pontos: vide desenho 03, anexo; 

- esses postos deverão também fornecer apoio ao monitoramento e à pesquisa; 
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- os postos de fiscalização devem contar com a seguinte infra-estrutura mínima: 1 

sala, 1 cozinha, 2 banheiros e dois quartos; 
- esses postos deverão possuir sistema para tratamento do lixo orgânico produzido no 

interior do Parque e sistema de esgoto sanitário apropriado visando ao tratamento do 
material fecal e águas servidas; 

- os equipamentos necessários em cada postam inclui: gerador de energia, GPS, 
sistema de radiocomunicação, equipamentos de segurança pessoal (armas, botas, 
perneiras, capacetes, etc.), kit de primeiros socorros (incluindo soro antiofídico); 

- os postos deverão ser dotados de equipamentos para combate a fogo, conforme as 
recomendações do PREVFOGO; 

- almoxarifado: ferramentas em geral para conserto de veículos e equipamentos;  
- os móveis de escritório necessários em cada posto, a saber: 1 escrivaninha, 1 

armário, 2 cadeiras, 1 geladeira, 2 beliches e 1 fogão. 
 
 
Solicitar ao Programa de Operacionalização para implantar lixeiras, inclusive 
com coleta seletiva de lixo, para orgânicos, papéis, vidros e plástico e sistema 
de tratamento de lixo em todas as áreas de desenvolvimento. 
 
- É expressamente proibido que qualquer tipo de lixo seja abandonado em quaisquer 

áreas do Parque; 
- o lixo inorgânico deverá ser levado para fora do Parque preferencialmente para a 

sede administrativa ou para o posto de fiscalização; 
- o lixo orgânico assim como material fecal e áreas servidas (esgotos e fossas 

sépticas) deverá receber tratamento adequado de compostagem, a ser definido em 
projeto específico; 

- o Centro de Visitantes e as trilhas para uso público deverão receber especial 
atenção quanto à periodicidade do recolhimento do lixo;  

- o material utilizado nas lixeiras deverá se harmonizar com o meio ambiente e não 
poderá ser retirado do Parque. 

 
 
Contactar o programa PREVFOGO para dotar o Parque com um sistema de 
prevenção e combate aos incêndios. 
 
Solicitar do Subprograma de Infra-estrutura & Equipamentos a implantação de 
um sistema de sinalização indicativa visando à proteção dos usuários e 
atividades permitidas, de acordo com as regras de zoneamento e de 
Interpretação e Educação Ambiental. 
 
- Uma avaliação periódica de acidentes com os usuários deverá ser implementada, 

determinando sua freqüência e principais causas; 
- os usuários deverão ser advertidos contra os perigos existentes no Parque, tais 

como incêndios e deslizamentos de terras e mordeduras de animais peçonhentos 
em todas as trilhas; 

- deverão ser implantados marcos nos limites de linha seca do Parque, 
particularmente a leste e oeste; 

- os limites das áreas de visitação pública deverão receber placas de sinalização, 
proibindo a continuidade de acesso para as Zonas onde o uso público não é 
permitido;  
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- de imediato devem ser instaladas placas indicativas, medindo 2m x 1m, em locais a 

serem indicados; 
- dotar a estrada da que corta a zona de uso extensivo de um sistema de sinalização e 

criar regulamenteo de transito nesta. 
 
 
9.6.2.6 - Requisitos 
 
- Recursos financeiros disponíveis; 
- recursos humanos capacitados e em número suficiente; 
- postos de fiscalização (estações fixas e flutuantes permitindo o deslocamento); 
- pessoal capacitado para cada uma das bases de vigilância previstas; 
- estações de rádio; 
- grupo técnico para capacitação de fiscais e parcerias institucionais. 
 
 
9.6.2.7 - Prioridades 
 
- Recursos financeiros; 
- formar e capacitar equipe de fiscalização; 
- implantar e equipar os postos de fiscalização;  
- formalizar parceria com Polícia Militar Ambiental. 
 
 
9.7 - Programa de operacionalização 
 
9.7.1 - Objetivo geral 
 
Esse programa visa a garantir a funcionalidade do Parque através da regularização da 
situação fundiária, implantação do sistema de administração e manutenção, 
construção da infra-estrutura e aquisição de equipamentos, de modo a fornecer a 
estrutura necessária para o desenvolvimento dos outros programas. 
 
Os subprogramas de operacionalização visam a levantar as carências e indicar as 
alternativas para supri-las. Está subdividido nos Subprogramas de Administração e 
Manutenção, Infra-estrutura e Equipamentos. 
 
 
9.7.2 - Subprograma de administração e manutenção 
 
9.7.2.1 - Objetivo geral 
 
O objetivo geral desse subprograma é proporcionar informações sobre gestão 
administrativa básica do Parque Municipal de Piraputangas, de forma a garantir o seu 
funcionamento e a execução do Plano de Manejo. Suas atividades e normas 
relacionam-se com a organização, controle, manutenção da área e do monitoramento 
da referida UC. 
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9.7.2.2 - Objetivos específicos 
 
- Fornecer um layout da estrutura administrativa, apropriada à implementação e 

operação do Plano de Manejo;  
- indicar recursos humanos necessários;  
- permitir a abertura para novos ajustes que se fizerem necessários, após discussões 

internas junto ao Conselho Consultivo do Parque, para uma boa gestão de longo 
prazo. 

 
 
9.7.2.3 - Resultados esperados 
 
- Atualização das instruções administrativas colocadas neste plano e sua 

implementação com apoio do Conselho Consultivo do Parque;  
- estabelecimento de um cronograma físico financeiro para implementação do Parque; 
- rotina de administração e manutenção estabelecida, com vistas ao curto , médio e 

longo prazos; 
- apoio para construção da infra-estrutura e aquisição de equipamentos;  
- indicação local dos recursos humanos necessários ao funcionamento do Parque em 

número suficientes e devidamente capacitados em curto prazo. 
 
 
9.7.2.4 - Indicadores 
 
- Número de funcionários envolvidos na administração do Parque morando na 

unidade; 
- cursos de capacitação oferecidos em favor da contratação no Parque; 
- Cronograma Físico-Financeiro atual e operante; 
- número de atividades prioritárias implementadas; 
- planos Operativos Anuais elaborados de acordo com as prioridades do Plano de 

Manejo;  
- a quantidade e qualidade dos equipamentos, estruturas prediais e adminsitrativas  

implantados. 
 
 
9.7.2.5 - Atividades e normas 
 
Destinar, captar e solicitar recursos financeiros para o gerenciamento e 
manutenção do Parque. 
 
Alocar recursos humanos para o gerenciamento e manutenção do Parque. 
 
- Chamada em Diário Oficial para contratações e treinamentos iniciais; 
- difundir / treinar a função de cada cargo da estrutura administrativa do Parque e as 

atividades a serem executadas, mesmo quando de sobreposições funcionais; 
- a sede do Parque terá o seguinte quadro inicial mínimo: 1 administrador e 1 auxiliar 

de serviços gerais - caseiro; 
- para o funcionamento das atividades no Parque, a médio prazo, o quadro mínimo de 

pessoal será: 5 guardas-Parque e1 técnico-guia / educador. 
- à medida de novas demandas administrativas, em médio prazo, poderão ser 

contratados os profissionais julgados administrativas; 
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Elaborar o Regulamento Interno do Parque. 
 
Esse regulamento conterá todas as normas administrativas gerais para o 
gerenciamento da Unidade, tal como a rotina de fiscalização, horário de 
funcionamento da UC, normas de recolhimento de lixo, dentre outros. 
 
 
Elaborar a Agenda Anual do administrador do Parque, de acordo com as 
atividades relacionadas nos diversos Subprogramas de Manejo. 
 
Essa agenda terá como base o cronograma físico-financeiro estabelecido pelo 
planejamento, bem como os eventos planejados. Nesse contexto será elaborado o 
Plano Operativo Anual (POA) do Parque em consonância com esse Plano de Manejo. 
 
 
Viabilizar a construção da infra-estrutura indicada nos Subprogramas de 
manejo. 
 
- Nenhum elemento da Unidade poderá ser utilizado nestas obras;  
- sempre que forem feitas obras na Unidade, as sobras de materiais e o refugo 

deverão ser transportados para fora da unidade. 
 
 
Elaborar um Projeto Específico para Treinamento de Recursos Humanos para 
administração, controle, fiscalização, monitoramento e atendimento ao público. 
 
Esse projeto especifico será elaborado pela administração do Parque em colaboração 
com o Conselho Consultivo. 
 
Manter em bom estado de conservação as instalações físicas, trilhas, placas de 
sinalização, veículos e equipamentos da Unidade. 
 
- As instalações deverão ser sempre mantidas limpas, em perfeito estado de 

conservação e prontas para o uso; 
- todas as placas deverão estar perfeitamente legíveis;  
- todas as trilhas deverão estar em boas condições. 
 
 
Elaborar projetos de lixeiras a serem colocadas nos locais indicados pelo 
Subprograma de Proteção, recolher o lixo gerado e mantê-lo abrigado até sua 
destinação final. 
 
- Plásticos, vidros e metais deverão ser sempre separados do lixo orgânico e 

acondicionados em locais separados;  
- os projetos das lixeiras, assim como aqueles de quaisquer obras, deverão sempre se 

harmonizar com a paisagem local. 
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Gerenciar e acompanhar os programas de manejo, compatibilizando todas as 
atividades previstas nos Subprogramas. 
 
Zelar para que todas as Normas Gerais da Unidade e todas as Normas do 
Zoneamento sejam respeitadas. 
 
 
9.7.2.6 - Requisitos 
 
- Recursos financeiros disponíveis; 
- recursos humanos disponíveis;  
- os documentos administrativos elaborados; 
 
 
9.7.2.7 - Prioridades 
 
- Destinar, captar e solicitar recursos financeiros; 
- elaborar a agenda anual do administrador do Parque e do plano anual de trabalho e 

eventos; 
- alocar recursos humanos para atuar na fiscalização do Parque;  
- providenciar sistema de sinalização para os principais pontos de acesso do Parque e 

áreas, além de estradas de acesso na zona de amortecimento. 
 
 
9.7.3 - Subprograma de infra-estrutura e equipamentos 
 
9.7.3.1 - Objetivo geral 
 
Esse subprograma tem por objetivo subsidiar o detalhamento executivo e a 
implantação da infra-estrutura básica,  adequada ao uso do Parque Municipal de 
Piraputangas, de forma a garantir o atendimento às atividades previstas nos 
programas de manejo descritos neste documento. 
 
 
9.7.3.2 - Objetivos específicos 
 
- Apresentar o descritivo e croquis das principais intenções de implantação de infra-

estrutura para o referido Parque, dando condições para o desenvolvimento de 
projetos específicos, adequados a cada local e às condições executivas;  

- estimular a atração de financiamentos para a execução da infra-estrutura e 
equipamentos de apoio, necessários para a efetivação das atividades deste Plano de 
Manejo; 

- fornecer a distribuição dos elementos projetados sobre o terreno (Desenho 03). 
 
 
9.7.3.3 - Resultados esperados 
 
Com base nas indicações fornecidas, espera-se a elaboração de detalhamentos, com 

locação de cada benfeitoria projetada, materiais e métodos construtivos;  
espera-se, por meio das indicações dadas, estimular novas discussões sobre outras 

demandas físicas do Parque, não indicadas neste Plano de Manejo, em termos de 
equipamentos ou materiais requeridos para os diversos subprogramas projetados. 
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9.7.3.4 -Indicadores 
 
- Cronograma físico-financeiro para execução das benfeitorias e aquisição dos 

equipamentos; 
- aquisição dos equipamentos básicos adquiridos e em funcionamento; 
- pessoal administrativo e funcionários treinados e contratados; 
- postos de fiscalização (torres - Desenho 04) em funcionamento, com vistorias 

periódicas; 
- instalações para apoio aos visitantes construídas; 
- informação e interpertação em forma de placas de instaladas ao longo das trilhas e 

zonas do Parque; 
- início efetivo dos programas de pesquisa e monitoramento. 
 
 
9.7.3.5 - Requisitos 
 
- Recursos financeiros disponíveis para atendimento do cronograma físico -financeiro 

a ser estabelecido com as parecerias definidas pela Prefeitura de Corumbá;  
- Detalhamento dos projetos arquitetônicos mais complexos, bem como projetos 

complementares a eles; 
- aquisição dos materiais; 
- contratação dos recursos humanos inicias. 
 
 
9.7.3.6 - Prioridades 
 
- Construção da sede administrativa na Zona de Uso Especial (Desenho 03 e 05); 
- implantar postos de fiscalização (torres) no Parque (Desenho 03 e 04); 
- aquisição de equipamentos necessários para fiscalização (veículos, rádio-

comunicação);  
- confeccionar e instalar as placas de identificação nos limites do Parque. 
 
 
9.7.3.7 - Descritivo dos projetos de infra-estrutura mínima para o Parque 
 
A construção da infra-estrutura no Parque estará sujeita a cuidadosos estudos de 
detalhamento arquitetônico e de engenharia a serem desenvolvidos por profissionais 
habilitados. As definições indicadas para detalhamento são: 
 
- integração paisagística do elemento a ser implantado; 
- quantidade e qualidade dos materiais a serem adquiridos; 
- equipamentos a serem adquiridos; 
- projetos complementares (elétrico, ecanamentos, estrutura, telefonia e saneamento); 
- mão de obra necessária para as obras; 
- custo de cada obra com considerações comerciais locais;  
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A seguir serão descritas, em forma conceitual, as obras projetadas que se encontram 
detalhados (croquis) no desenho 05 e alocadas no desenho 04, anexos. O projeto 
arquitetônico da sede administrativa encontra-se no desenho 05. 
 
 
Sede administrativa 
 
A sede administrativa atenderá as atividades de administração geral do local, 
fiscalização, recepção aos visitantes, alojamento do pessoal que nela trabalha e para 
os profissionais que estejam trabalhando em pesquisa e monitoramento no Parque. 
Possuirá um sistema de coleta seletiva de lixo e tratamento do lixo orgânico 
(compostagem), além de um sistema de esgoto sanitário apropriado, com fossa 
séptica e filtro anaeróbico, ambos de limpeza freqüente, mais sumidouro. 
 
A sede será composta por uma benfeitoria principal cujo projeto encontra-se no 
desenho 05, anexo. Ademais, encontrar-se-ão junto à sede os seguintes 
equipamentos: 
 
- localização para abastecimento de água para caminhão de bombeiros; 
- estação meteorológica básica; 
- ripado de meia-sombra; 
- área de recreação e aulas ao ar livre; 
- início de trilhas temáticas; 
- pátio para estacionamento de 12 veículos de pequeno porte e 2 ônibus; 
- arranjo paisagístico; 
- pórtico de entrada. 
 
 
Torres de vigia e observação científica 
 
Com o objetivo de facilitar a fiscalização de divisas e observação científica para 
visitantes, no interior do Parque, serão construídas torres em madeira roliça de 
eucaliptos tratado. As torres são de fácil construção. A madeira roliça será pré-
dimensionada e levada já cortada aos locais de instalação, onde serão montadas. As 
dimensões e a montagem serão conforme o croquis no desenho 05, e a locação está 
marcada no desenho 03, anexos. 
 
Todas as bases de apoio deverão possuir sistema para coleta de lixo e placas de 
informação ambiental. 
 
 
Abrigos temáticos 
 
Os abrigos temáticos consistem em telheiros simples, montados sobre madeira roliça, 
providos de dois pequenos sanitários e um piso em cimento queimado. A Cobertura 
dos abrigos será de folhas de palmeira (macaúba ou babaçu), armada de forma 
totalmente impermeável.  
 
O sistema sanitário dos abrigos será por fossa química. Os resíduos serão recolhidos 
a cada fim de semana e acondicionados em depósitos especiais da Prefeitura.  
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O croquis dos abrigos temáticos, com as dimensões e a montagem, encontram-se no 
desenho 05, e a locação está marcada no desenho 04, anexos. 
 
 
Ripado de meia-sombra para reintrodução de epífitas 
 
Junto à sede será construído um ripado de meia-sombra (Desenho 05). O objetivo é  
receber temporariamente as epífitas coletadas nas áreas de desmatamento de 
florestas nativas na região, provocados por atividades de mineração, instalações de 
indústrias ou agropecuária. As epífitas serão acondicionadas e reproduzidas neste 
ripado e, após algum tempo de aclimatação e desenvolvimento, serão reintroduzidas 
nas áreas florestais do Piraputangas por especialistas, como botânicos e estudantes 
universitários de matérias afins, além de mão-de-obra braçal.  
 
A administração do Parque (Prefeitura) fará um convênio de coleta de epífitas com 
todos os proprietários de florestas em desmatamento na região. Para a manutenção e 
cuidado do ripado será contratado um viveirista, que poderá, ao mesmo tempo, ser o 
caseiro da sede. Para reintrodução das epífitas nas áreas de floresta do Parque serão 
necessários três ajudantes, além de um orientador especializado.  
 
 
Abertura das trilhas interpretativas 
 
As trilhas quando já não existentes passarão preferencialmente por locais degradados 
ou de vegetação aberta. Caso haja necessidade de algum corte para liberação do 
caminho este será feito somente em vegetação rasteira ou arbustiva, em largura não 
superior a 1,5 m.  
 
Em caso de fechamento de algum trecho de trilhas, será feita uma roçada de 
manutenção quando considerado necessário, após vistoria técnica. 
 
 
Placas Educativas e interpretativas  
 
Placas de informação e educação ambiental serão instaladas com forma e letra 
padronizadas, definindo cores diferentes para os diversos temas. A definição das 
cores, formas e textos será elaborada por uma comissão técnica que definirá os 
projetos complementares deste Plano de Manejo, quando da execução efetiva. A 
elaboração dos textos e temas será feita em conjunto com a Universidade local por 
ocasião do início dos trabalhos do Programa de Educação Ambiental projetadas para 
o Parque. 
 
Providenciar a execução de toda a infra-estrutura e placas indicativas, educativas e 
interpretativas, estabelecidas no Programa de Uso Público. 
 
 
Cercamento da área 
 
Não será necessário o cercamento total da área. Porém nas áreas mais sujeitas a 
invasões será implantada uma cerca de tela, com postes de concreto ou equivalente, 
sinalizando a proibição de entrada de pessoas não autorizadas. 
 
Nestes termos, calcula-se um cercamento necessário de aproximadamente 7 km. 
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Outras aquisições necessárias  
 
Adquirir móveis, equipamentos e materiais necessários para a administração e 
fiscalização, pesquisa, monitoramento e visitação: 
 
Para a sede administrativa, deverão ser adquiridos os seguintes 
equipamentos/móveis: central telefônica/telefone/fax, sistema de rádio comunicação, 
aparelhos de ar condicionado, TV, vídeo cassete, projetor de slides, retro-projetor, 
computador, impressora, escrivaninhas, cadeiras, armários, geladeira, 1 fogão. 
Veículos: 1 veículo do tipo caminhonete;para a sede do Parque será adquirido ainda 
os seguintes itens: escrivaninha,cadeiras, armário, aparelho de radiofonia, fogão, 
geladeira, camas, rádio a  pilha, ferramentas (enxadas, pá, foice, etc.),  uniformes, 
primeiros socorros e equipamentos de segurança no trabalho para todo os 
funcionários e postos. 
 
Todo funcionário deverá necessariamente estar uniformizado e usar equipamento de 
segurança no trabalho quando em campo (botas, perneiras, facões, lanternas, etc.). 
 
Dotar uma das repartições da construção da sede com uma pequena oficina para 
guarda de ferramentas e peças sobressalentes para realização de consertos rápidos. 
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